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“Wij staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op economische prestaties [profit], met
respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.
De consequente aandacht voor klanten en kwaliteit vormt de basis voor een jarenlange samenwerking met onze
klanten en relaties. Wanneer kunnen wij u als klant begroeten, wij verheugen ons op u.”

Herman Harms
Managing Director

Sjoerd Resink
Managing Director

SPECIAL ROLLERS

INDUSTRIE WALSEN

CONNECTOREN

SWELLABLES

HIGH PERFORMANCE ELASTOMERS

INNOVATIE IN ELASTOMEERTECHNOLOGIE

Verdere afzetgebieden:

HIGH PERFORMANCE
WALSBEKLEDINGEN

Special Rollers
• walsen en rollen in serieproductie
• kleine en grote series
Persartikelen
• Metaal/rubber-kunststofverbindingen
• Afdichtingen
• Special Parts

Sinds de oprichting in het jaar 1937 heeft zich RUMA
RUBBER B.V. tot een van de marktleiders voor innovatieve
walsbekledingen in de Benelux-landen ontwikkeld. Met

Swellables
• Oblique Q-seal
• Oblique Q-slip
• Oblique Q-lite
• Oblique Q-stat

ca. 800, in het eigen laboratorium ontwikkelde, recepturen
staat RUMA momenteel voor toekomstgerichte, klant
specifieke oplossingen op het gebied van walsenproductie.

Hoogspanning-connectoren tot 550 kV
• Hoogspanningsmoffen
•V
 erbindingssystemen voor hoogspanning
netwerken

RUMA is in staat aan de hand van specificaties van de
klant ontwikkelingen door te voeren en walsbekledingen
te produceren die precies op het eisenpakket/inzetgebied

Al vele jaren is RUMA een betrouwbare partner en levert succesvol in de

afgestemd zijn. Middels productie van rubbermensgels

volgende industrieën:

in eigen huis en de toepassing van hoogwaardige

• Metaal

• Folie

• Machinebouw

grondstoffen wordt een reproduceerbare gelijkblijvend

• Papier

• Vlies

• Levensmiddelen

• Textiel

• Verpakkingen

• Hout

kwaliteitsniveau van onze producten gerealiseerd.

Voor de productie van walsen/rollen in grote series en het leveren van de
gewenste oppervlakteprofielen beschikt RUMA over specifieke technieken

Ons Leveringsprogramma omvat:

die door Ruma zijn ontwikkeld en waar deels patent op verleend is. Wij

• Advies met betrekking tot de toepassing

produceren walsen met een totale lengte van 10.000 mm, een maximale

• Materiaalontwikkeling en –productie

diameter van 1620 mm. en een totaal gewicht van 10t.

• Walseninspectie en onderhoud
• Walsbekledingen
• Montage van onderdelen [Ready to use]

WALSBEKLEDINGEN

R&D

SWELLABLES

PERSARTIKELEN

