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MultAlign Services 

Een juiste uitlijning van machines, motoren en assen is zeer belangrijk voor het verlengen van de  
levensduur, verminderen van lagerslijtage en het voorkomen van trillingen.

MultAlign is een specialistisch bedrijf in uitlijnen, funderen, monteren en ondersteunen mondiaal.  
Sinds 1998 heeft MultAlign een grote tevreden klantenkring opgebouwd over de hele wereld. 

Wij garanderen een snelle service, 24-uurs en 7 dagen per week.

MultAlign heeft een veel expertise opgebouwd en u kunt bij ons terecht voor:

• Uitlijnen van machines, motoren, generatoren, assen etc. bij nieuwbouw.

• Uitlijnen van machines, motoren, generatoren en assen bij reparatie.

 • Jaarlijks controleren en nastellen van de uitlijning van machines, motoren en generatoren.

• Trillingsmetingen voor onderzoek naar de oorzaak en de oplossing.

• Plaatsen en uitlijnen van askokers, assen en lagers.

• Funderen van motoren en machines op stelbare stalen voeten, rubbers of gietwerk (Chock) 
 
• Trainingen voor het gebruik van laser apparatuur en het uitlijnen in de praktijk.
 
 
Wanneer u kiest voor MultAlign weet u dat u de beste kennis in huis haalt tegen het scherpste tarief.
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Loctite Fixmaster Marine Chocking  

Voor het funderen en ondergieten van motoren, generatoren, machines, tandwielkasten of het  
ingieten van askokers maakt MultAlign gebruik van de epoxy van Loctite.  
 
De Loctite Fixmaster Marine Chocking is een product speciaal ontwikkeld voor gebruik in de 
maritieme sector en is goedgekeurd door alle classificatiebureau’s.  

De belangrijkste eigenschappen van het product zijn dat het in elke temperatuur goed mengbaar blijft, 
snel uithard, een krimp van 0,01mm per 1 cm vulling heeft, en goed blijft vloeien om elke holte op te vullen. 
Er wordt al veel mee gewerkt door verschillende uitlijnbedrijven in Nederland en de ervaringen zijn zeer goed.

Naast de maritieme productlijn is er ook een speciale Fixmaster productlijn voor Industriële toepassingen 
als het ondergieten van motoren, machines, lagers etc. op beton of staal. Met deze epoxy kunt u ruimtes 
opvullen tot 45,5 cm en deze industriële epoxy is bestand tegen temperaturen van -29°c tot +107°c. 
Typische toepassingen zijn: Compressoren, Portaalkranen, Buitenlagers, Pompen, Machines en 
Generatoren. De epoxy is zelf egaliserend, zeer hoog belastbaar, krimpvrij en scherp geprijsd.

Loctite Fixmaster is alleen bij MultAlign verkrijgbaar.

Toepassen van Loctite Fixmaster 

•  Zorg dat de installatie goed is ingepakt en de bouten ingevet zijn 

•  Zorg voor een fundatie temperatuur van minimaal 15°c, gebruik zonodig kachels.  
   Wacht met het aanzetten van de kachels tot 3 uur na het gieten. 

 •  Loctite Fixmaster is gemakkelijk te mixen en hoeft niet verwarmd te worden. 
    Om de epoxy nog makkelijker gietbaar te maken kunt u de epoxy opwarmen tot 20°c. 

•  Mix de epoxy en de harder door totdat er een egale massa is verkregen en de harder volledig gemixt is. 
Kijk voor het mixen naar de ingesloten reductietabel voor het eventueel reduceren van de harder (afhankelijk 
van temperatuur en vulhoogte). Bij het gieten van askokers dient er altijd volledig gereduceerd te worden.

• Afhankelijk van de temperatuur is de uithardtijd tussen de 24 en 48 uur.  



ABS
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Classificatie documenten Loctite Fixmaster 



Bureau Veritas
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Classificatie documenten Loctite Fixmaster 
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Classificatie documenten Loctite Fixmaster 



 

 
Germanischer Lloyd 
 

Germanischer Lloyd
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Classificatie documenten Loctite Fixmaster 



Lloyd’s Register
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Classificatie documenten Loctite Fixmaster 
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Industry Chock   

Voor het plaatsen van machines, motoren, generatoren etc. op stalen vullingen heeft MultAlign  
de Industry Chock ontwikkeld.  

De Industry Chock is een voordelige en gemakkelijk (na)stelbare stalen vulling. Een prima alternatief 
voor de epoxy vullers. Classificatie goedkeuringen zijn aangevraagd en worden in 2011 nog verwacht.  
De prijzen liggen tussen de € 60,- en € 99,-, afhankelijk van het formaat. 

Voor het funderen van Rubber Design motorrubbers is er de Industry Chock 
RD Element ontwikkeld. Deze stelbare stalen vulling is speciaal ontwikkeld 

om rubber design rubbers op te monteren.  Dit biedt tijdwinst aangezien 
de installatie niet eerst op bouten uitgelijnd hoeft te worden en kosten-

besparing omdat er geen stalen vullingen gefreesd hoeven te  worden. 
Daarnaast blijft de invering altijd corrigeerbaar. Door dit systeem 
bespaart u minimaal 8 uur uitlijnwerk en dus ook de kosten voor 
deze uren. 
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Laser Eye   

Laser Eye is een systeem door MultAlign ontwikkeld om constant de uitlijning en vibraties van  
installaties te monitoren.  

Het systeem is innovatief en kostenbesparend, en door de lage aanschafprijs al snel terugverdiend. 

Laser Eye biedt de volgende voordelen: 

•  Uitlijning is zichtbaar in elke situatie. Zo ziet u hoe de uitlijning verandert bij geladen of lege toestand,        
    bij een aanvaring of door inzakking van rubbers na verloop van tijd. 

•  Constante meting van vibraties en vertaald naar de oorzaak van vibraties  
   (uitlijnfout, onbalans, lagerschade etc) 
 
Kortom geeft Laser Eye de actuele positie van uw machines weer 
samen met het trillingsniveau van de installatie. Hierdoor kunt u 
schade voorkomen,  kosten besparen en onderhoud op tijd plannen. 
Onnodig stil liggen is niet meer aan de orde.

Stealth Lasers 

MultAlign is distributeur van Hamar uitlijn lasers, de Stealth serie. 

Indien u zelf uitlijnt zijn de lasers van Hamar een goede uitkomst. 
Ieder systeem is zeer gebruiksvriendelijk, draadloos en accuraat
  
De basislaser koopt u al voor e 5.000,- waarbij de investering snel is terugverdiend. Iedere laser is uit te 
breiden met apparatuur voor trillingsmetingen en on-site balanceren. Zo heeft u een compleet pakket 
in 1 apparaat.  Wat is er mooier dan een uitlijncontrole te doen en direct de trillingen te meten?

TM
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