
Gasveren Toepassingen Erkende kwaliteit
Voor hoge kwaliteit gasveren 
kunt u bij Mparts terecht. 
Om uw toepassing optimaal te 
laten presteren hebben wij alle 
soorten en maten gasveren. 
Ons zeer complete assortiment 
bestaat onder andere uit gasdruk-
veren, blokkeerbare gasveren, 
gastrekveren en toebehoren. 

Onze Bansbach gasveren zijn 
geschikt voor vele situaties. 
Wij kunnen voor iedere toepassing 
de gewenste gasveer leveren. 
Onze gasveren worden onder 
andere toegepast in:
-  Terrasschermen (CS gasveren);
-  Zonneschermen (gastrekveren); 
-  Zonwering;
- Windschermen;
- Terrasoverkappingen.

-  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!

klik



Wanneer aanzienlijke krachten beweegbare constructies beïnvloeden, is een betrouwbare 
blokkering belangrijk. De zuigerstang van de blokkeerbare Bansbach gasveer kan ingesteld 
worden in iedere  gewenste positie door het indrukken van de bedieningsstift. Afhankelijk van 
de in uw toepassing werkende krachten, kunnen wij redelijkerwijs uw blokkeerbare gasveer 
aanpassen.

Blokkeerbare gasveren

Ons aanbod dekt alle afmetingen en krachten, die nodig kunnen zijn voor uw toepassingen. 
Bansbach gasveren worden overal gebruikt, zoals in zonneschermen en terrasoverkappingen. 
Wij kunnen ook speciale oplossingen bieden om aan uw eisen te voldoen. De doorlopende 
productie van speciale gasveren en onze ruime voorraad stellen ons in staat om bijna alle 
vragen te beantwoorden binnen een opmerkelijke korte termijn.

Gasdrukveren

Bansbach gastrekveren zijn eveneens beschikbaar met de door u gevraagde trekkracht en 
alle andere voor uw toepassing benodigde functies, zoals bijvoorbeeld einddemping. In vele 
technische vraagstukken kunnen Bansbach gastrekveren of blokkeerbare gastrekveren de 
oplossing bieden.

Gastrekveren

Dankzij het geintregreerde mechanische kliksysteem is het mogelijk de gasveer in ingeschoven 
positie mechanisch te borgen in de onderste positie van de zuigerstang. Door slechts een lichte 
aanraking kan de borging van de zuigerstang weer worden opgeheven (denk aan een ballpoint).
Deze gasveer is met name interessant voor glazen schermen die verticaal moeten worden 
weggeklikt. De compact vormgegeven CS gasveer heeft geen externe bedieningscomponenten, 
is te verkrijgen in vier verschillende afmetingen, in talloze varianten met diverse eindafsluitingen.

CS gasveren met intern kliksysteem
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Mparts is de officiële distributeur van A-leverancier Bansbach Easylift GmbH. 
Deze gerenommeerde ISO 9001:2008 gecertificeerde Duitse onderneming 
produceert al ruim 40 jaar een omvangrijk assortiment klantspecifieke gasveren, 
alsmede lineaire hydraulische aandrijvingen die onder de naam Easymotion op de 
markt worden gebracht. Het pakket gasveren omvat gasdrukveren, blokkeerbare 
gasveren, gastrekveren en hydraulische dempers.
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