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BEDIENEN

Insteekstiften, arreteerbouten,  knoppen, 
handgrepen, span- en beugelgrepen, 
slingers, handwielen, hendels, grendels, 
sloten en sluitingen.

MACHINE ELEMENTEN

Gasveren, (verende) drukstukken, 
hydraulische hoogteverstellingen, stel-
voeten, scharnieren, kogelpotten, 
dempers en elementen.  

AANDRIJVEN
Kogelkooien, geleideassen en bussen 
zorgen voor spelingsvrije bewegingen 
en rotaties in onder andere apparaten 
en machines.

BEVESTIGEN

Afstandhouders, inpersers, felsers, 
PCB-rails, PCB-steunen, schroeven, 
moeren, bouten,  ringen,  snelnagels en 
montageblokken.

OPSPANNEN

Spanelementen, spanners, spanijzers, 
spanringen, spanbouten, spanmoeren,
gleuf- en gatsystemen en platen.

MACHINES/GEREEDSCHAPPEN
Clinchmachines, pneumatisch hydrau-
lische persen en toebehoren, hand-
persen, stempels, matrijzen, en 
industriële hamers.

 

Meer info? mparts.nl of mparts.be

BESCHERMEN

Afdekkappen en isolatiemanchetten 
zijn onmisbaar voor de bescherming 
van al uw bevestigingsmateriaal.

INSPECTIE

Industriële endoscopie en camera 
inspectiesystemen zijn uitermate 
geschikt om snel betrouwbare in-
formatie te verkrijgen van het te 
inspecteren product.

BEKABELEN

Kabelbinders, doorvoertules en krimp-
kousen bieden de ideale oplossing in 
zeer uiteenlopende situaties voor o.a. 
de machine- en apparatenbouw.

Al decennia lang de norm in
mechanische componenten
Mparts is een succesvolle Nederlandse 
onderneming die technisch hoogwaardige 
industriële componenten van buitenlandse 
topfabrikanten levert aan onder meer de 
machine- en apparatenbouw. 

Vanaf het eerste idee tot aan de nazorg 
worden de producten en diensten van 
Mparts dagelijks op alle niveaus ingezet. 
De kwaliteit van de geboden oplos-
singen is uitstekend te noemen en de 
mogelijkheden bijzonder uitgebreid.
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