
Mparts, uw partner voor mechanical solutions
In de maritieme sector worden tal van mechanische componenten toegepast. Denk aan gasveren, insteekstiften, arreteerbouten, grepen, 
handwielen, knoppen en nog veel meer.

Met zo’n 30.000 producten in het assortiment is Mparts uw partner die technisch hoogwaardige industriële componenten levert aan onder 
meer ontwikkelaars en producenten in de maritieme industrie. 

Toepassingen
Onze producten worden o.a. toegepast in:

* Dek- en toegangsluiken;
* Motorluiken, deuren;
* Stoelen, banken, tafels;
* Ramen, TV-meubels;
* Zwemplateaus.

Kennis & ervaring
Vanwege de jarenlange hechte samenwerking met opdrachtgevers en gerenommeerde 
leveranciers, heeft Mparts een vaste plaats op de maritieme markt weten te verwerven. 
Daarom biedt Mparts ondersteuning, wij denken namelijk met u mee. Op basis van uw 
toepassing adviseren wij u over welk product het beste gebruikt kan worden.

Meer info? Bel 0252-433733, mail naar sales@mparts.nl of bezoek onze website via 
www.mparts.nl.
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Gasveren
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 gasdrukveren, blokkeerbare gasveren, gastrekveren en toebehoren. De RVS316L gasveer wordt 
standaard uitgevoerd met een ventiel, waardoor er eenvoudig bijgevuld of afgelaten kan worden 
(flexibiliteit).

Arreteerbouten
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.

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

Beugelgrepen
Mparts heeft een compleet assortiment beugelgrepen. Voor iedere toepassing is de geschikte beugel-
greep beschikbaar of dit nu ergonomisch, innovatief, industrieel of 
standaard betreft. Ook is er een diversiteit aan materialen leverbaar waaronder RVS.

Mechanische componenten voor de maritieme industrie.

Handwielen
Handwielen zijn in de meest uiteenlopende toepassingen te gebruiken en leverbaar in diverse 
materialen zoals aluminium, bakeliet en RVS. De handwielen zijn robuust genoeg om een 
maximale levensduur te garanderen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Actuators
De actuator is krachtig, heeft een mooi design en kan in tal van maritieme toepassingen ingebouwd 
worden. Het is een aantrekkelijk alternatief voor lineaire geleidingen die hydraulisch of met gasveren 
aangedreven worden. De actuator met ingebouwde motor valt vooral op door zijn eenvoudige werking 
en compacte design. De actuators kunnen worden uitgevoerd met Hall-sensoren en daarom lenen 
deze nieuwe modellen zich bij uitstek voor applicaties waar actuators synchroon moeten kunnen 
bewegen of voor positioneringsopdrachten.

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.
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