
Gasveren Toepassingen 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).

Onze Bansbach gasveren zijn 
toepasbaar in vele situaties. 
Wij kunnen voor uw toepassing 
de gewenste gasveer leveren.  
Onze gasveren worden onder 
andere toegepast in:
-  (Laad)kleppen;
-  Luiken/disselbakken; 
-  Gereedschaps- en opbergkisten;
- Caravan- en camperluiken;
- Tussen- en scheidingswanden.

-  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

de juiste gasveer!



Meer interessante producten uit ons assortiment.  
Naast gasveren leveren wij diverse producten voor vele toepassingen.

Met een breed assortiment aan gasveren biedt Mparts 
voor iedere situatie de beste oplossing. Daarbij kunnen wij 
de exact benodigde gasveren specificeren, die nodig zijn 
om de prestaties van uw toepassing te optimaliseren!

Gasveren

Het Easymotion systeem is een synchrone lineaire 
hydraulische hoogteverstelling door middel van één of 
meerdere cilinders. Deze hoogteverstelling wordt bereikt 
door gelijktijdige regeling van iedere afzonderlijke cilinder.
(Bijv. heffen van dakconstructie)

Easymotion

Mparts heeft een diversiteit aan sloten en sluitingen in het 
assortiment. Hoogwaardige afwerking, geschikt voor alle 
toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld.

Sloten en sluitingen

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

Arreteerbouten

Mparts levert verschillende soorten scharnieren. Het 
assortiment bestaat uit onder andere: opschroef, vlak, 
piano, blok, stift, opliggende en inliggende scharnieren.
Mparts scharnieren zijn inzetbaar voor vele toepassingen.

Scharnieren

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 mparts.nl.

Vraag online 
gratis

documentatie
aan!


