
Gasveren Blokkeerbare gasveren Erkende kwaliteit
Voor hoge kwaliteit gasveren kunt 
u bij Mparts terecht. Om uw toe- 
passing optimaal te laten presteren 
hebben wij alle soorten en maten 
gasveren. Ons zeer complete 
assortiment bestaat onder andere uit 
gasdrukveren, blokkeerbare gasveren, 
gastrekveren en toebehoren. 
De gasveren kunnen standaard 
uitgevoerd worden met een ventiel, 
waardoor er eenvoudig bijgevuld of 
afgelaten kan worden (flexibiliteit).

Wanneer aanzienlijke krachten 
beweegbare constructies beïnvloe-
den, is een betrouwbare blokkering 
belangrijk. De zuigerstang van de 
blokkeerbare gasveren is in te stellen 
in elke gevraagde positie door de 
bedieningspen in te drukken. 
Afhankelijk van de, voor een speci-
fieke toepassing, werkende krachten 
kan Mparts een blokkeerbare gasveer 
leveren die de werking optimaliseert.

-  Hoogste kwaliteit;
-  Breedste aanbod;
- Korte levertijden;
- Gasveren en advies op maat;
-  Onderhoudsvrij
 (lange levensduur);
-  Minimale wrijving door coating  
 op de stang en het gebruik  
 van een glijlager;
- Geïntegreerde vetkamer
 tegen uitdroging.

MEEDENKEN    ADVISEREN    OPLOSSEN
Meer info? Bel 0252-433733, mail naar sales@mparts.nl of bezoek onze website www.mparts.nl

...voor iedere 
toepassing

het juiste product!



Een greep uit ons ruime productassortiment.
Mparts biedt een ruim assortiment hoogwaardige componenten voor vele toepassingen.

Mparts heeft een compleet assortiment beugel- en 
handgrepen. Voor iedere toepassing is de geschikte 
beugel- of handgreep beschikbaar of dit nu 
ergonomisch, innovatief, industrieel of standaard betreft.

Beugelgrepen/handgrepen

Mparts heeft een diversiteit aan knoppen in vele soorten, 
maten en materialen in het assortiment. Hoogwaardige 
afwerking, geschikt voor alle toepassingen waarbij hoge 
eisen worden gesteld.

Knoppen

De insteekstiften zijn te gebruiken voor het snel vastzetten, 
arreteren, verstellen, wisselen en borgen van diverse 
technische toepassingen.  Bij het indrukken van de knop, 
ontgrendelen de kogels en kan het geheel gedemonteerd 
worden.  

Kogelinsteekstiften

Arreteerbouten worden onder andere gebruikt voor het 
vergrendelen of positioneren of het op hoogte instellen 
van tafels, stoelen en constructies. Bij de modellen met 
arretering kan de knop na het uittrekken 90° worden 
gedraaid en vervolgens door de inkeping worden 
geborgd.

Arreteerbouten

Mparts heeft een ruim assortiment kogelgeleidingen. 
Kogelkooien, geleideassen en geleidebussen worden 
gebruikt voor spelingsvrije bewegingen en rotaties in 
onder andere apparaten en machines.

Kogelgeleidingen

Vraag online 
gratis

documentatie
aan!

Voor meer informatie over onze producten en 
diensten of voor het aanvragen van gratis documentatie 
bel 0252 - 433733, mail naar sales@mparts.nl of
bezoek onze website www.mparts.nl.


