
   

    
 
 
 
 
Bij deze breng ik u de tiende nieuwsbrief, mei 2019,  
van Dominial onder de aandacht .  
 
- Dominial is een onafhankelijke harderij gevestigd in het hart van de regio Rijnmond 

en is goed bereikbaar .   
- Dominial biedt vele warmtebehandelingen aan, zoals nitreren, vacuümharden,  

(vacuüm)gloeien, (vacuüm)carboneren, carbonitreren, nitrocarboneren, ferrotec  
en inductie harden.  

- Dominial heeft de grootste ovens van de Benelux voor het carboneren, veredelen 
 en gloeien onder stikstof . Maximale gewicht per charge is 20 ton, 

       en een maximale oven afmeting tot een diameter van: 2700x 3500 mm. 
- Dominial heeft 4 vacuümovens met een maximale afmeting van 1200x 900x 700 mm. 

Op de website van Dominial staan een groot aantal voorbeelden van diverse   
toepassingen en  technische informatie die nodig is voor het harden. www.dominial.nl 
 
Speciale aandacht in deze tiende nieuwsbrief gaat uit naar het 
gloeien onder stikstof. De ovens staan in hal 2 van Dominial opgesteld. 
 

- In onderstaande ovens kunnen producten met een maximaal gewicht van 20 ton 
gegloeid worden door middel van een beschermgas. Zie foto 1. 

- Gloeien van gietstukken met een maximale temperatuur van 950 graden.  
- Producten tot 3,5 m kunnen gegloeid worden onder stikstof. Hiermee wordt  
- vermeden ,dat een oxidehuid ontstaat, die moeilijk te verwijderen is. Zie foto 2. 
- Verder heeft Dominial de mogelijkheid om te gritstralen en te parelstralen. Zie foto3. 

     
  
   
   
 
 
  
 
 
 
Transport en snelheid zijn een essentiële schakel  in de dienstverlening voor het harden  
van gereedschappen en machine onderdelen. Daarom heeft Dominial eigen wagens  
rijden door Nederland en tevens een transport bedrijf die voor Dominial halen en brengen  
regelt. Via onze emailservice en telefoonservice kunt u uw producten aanmelden,  
zodat deze vervolgens zo snel mogelijk opgehaald  
Wij kunnen voor u de ideale hardings-partner zijn en wij hopen u in onze staalharderij 
te mogen begroeten. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerhard van der Kooi, Salesmanager Benelux      
Mobiel: 00 31 (0) 6-12418112  

Email : gerhard.vanderkooi@dominial.nl 

Foto 1 Oven gloeien 20 ton 

 
 Foto 2 Kabelschijf gloeien 

 

 

    Foto 3 Onderdeel  gestraald 
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