
Ruim assortiment Service & kwaliteit Gasveren
Met decennia lange ervaring 
is Mparts een succesvolle 
onderneming die technische 
componenten van buitenlandse 
topfabrikanten levert aan onder meer 
de machine- en apparatenbouw. 
Mparts heeft een ruim assortiment 
met hoogwaardige industriële 
onderdelen die uitermate geschikt 
zijn voor al uw toepassingen.

Behuizingen die ontwikkeld worden 
voor o.a. compressoren, generatoren 
en aggregaten zijn gebonden aan 
specifieke en strenge eisen. Deze 
eisen hebben onder meer betrekking 
op functionaliteit, duurzaamheid 
en degelijkheid. Mede hierdoor is 
het van cruciaal belang om tijdens 
de ontwerp- en bouwfase de juiste 
productkeuze te maken. 

Onze Bansbach gasdrukveren, 
gastrekveren, blokkeerbare 
gasveren, dempers en Easymotion 
systemen voldoen aan alle eisen. 
Daarnaast hebben we een breed as-
sortiment machineonderdelen, zoals 
knoppen, sluitingen, scharnieren, 
stelvoeten, beugelgrepen etc. Zie 
volgende pagina voor een overzicht 
van ons uitgebreide assortiment.

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 producten!



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

Mparts levert verschillende soorten (zwenkbare) 
machinevoeten of stelvoeten. Een zwenkbare 
machinevoet of stelvoet kan worden toegepast om 
constructies, machines, apparaten enzovoorts, stabiel 
op te stellen. 

Stelvoeten

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 (tril)dempers. 
Deze worden vooral toegepast in o.a. motoren, 
compressoren en pompen en gebruikt ter voorkoming 
van schade en trillingen.

Dempers

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.


