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•   HYDRAULISCHE CILINDERS 
•   ‘CUSTOM BUILT’ & STANDAARD OPLOSSINGEN
•   CILINDER REVISIE

 ‘CUSTOM BUILT’ OPLOSSINGEN
Abs cilinders is in staat om hydraulische cilinders te  
engineeren en te produceren met:

• Slaglengtes tot wel 18 meter
• Boringen tot 500 mm
• Hoge werkdrukken tot 700 bar
• Olieaansluitingen door de stang
• Mantels en bodem uit 1 stuk
• Zuigerstangen & zuigers uit 1 stuk
• Cilinders uit massief (AISI 329)
• Wegmeetsysteem (in- & uitwendig)
• Sensoren (standmelding/druk)
• Onderwater en diepzee toepassingen
• Vaste instelbare dempingen
• Oplossingen voor speciale eisen aan corrosiebestendigheid
• Oplossingen voor toepassingen bij extreme temperaturen
• Volledig uit RVS
• Dubbelwerkende Telescoopcilinder (RVS)
• Afwerking in highgloss polish (mirror 8)
• Hoge snelheid V=15 m/s
•  Zuigerstangen met deklagen zoals keramiek,  

NiCr 100/60, lunac duplo, lasercladden, etc
• Onder Klasse keur van alle instanties

SPECIALIST IN PRODUCTIE, ONDERHOUD 
EN REVISIE VAN CILINDERS
Als cilinderspecialist produceren, onderhouden
en reviseren wij al uw cilinders. We leveren
zowel standaard als custom built cilinders.
Onze levertijden zijn kort en u kunt bij ons altijd
rekenen op vakkundig en eerlijk advies.

CILINDERS IN VEEL SOORTEN EN MATEN
Wij produceren hydraulische cilinders met boringen 
van 25 tot 500 mm en een maximale slag van 18 meter.
Uw custom built cilinder is voor ons standaardwerk, 
waarbij onze engineers graag met u mee denken.  
Om onze korte levertijd te garanderen, hebben wij  
een grote voorraad basiscomponenten.
Of het nu gaat om RVS cilinders, keramische stang-
bedekking, cilinders met een wegmeetsysteem of 
eindschakelaars. Onze vakmensen leveren graag 
en goed. Daarnaast werken wij nauw samen met 
alle keuringsinstanties.



  

CILINDER CONFIGURATOR
Wij hebben een online oplossing voor uw standaard 
cilinder, u kunt zelf uw cilinder configureren en een 
overzicht tekening met maatvoering downloaden. 
Deze applicatie kunt u vinden op 
WWW.ABSCILINDERS.NL

VAKWERK
Wij leveren onze producten standaard en op maat.
Onze cilinders produceren we in eigen huis, op
Hoogwaardige machines. Onze eigen afdeling
Engineering, ons vakbekwame personeel, goed
geoutilleerde werkplaats en gekalibreerd meet-
gereedschap en gecertificeerd testgereedschap
staan samen borg voor een perfect eindproduct.

SPECIALE AANDACHT VOOR REPARATIE 
EN  REVISIE
Minimale machinestilstand is voor u van groot
belang. Daarom reviseren wij snel, grondig en
vakkundig. Onze specialisten zijn bekend met alle
merken en type cilinders en kunnen zowel technisch
als economisch een correcte afweging maken 
 tussen reviseren of nieuwbouw. Indien gewenst 
 helpen wij u bij het in- en uitbouwen van de cilinder.  
Wij hebben nieuwbouw en revisie ondergebracht in 
twee afzonderlijke lijnen, zodat uw vraagstuk altijd 
de juiste aandacht en aanpak krijgt.



CONTACTGEGEVENS
Heeft u een vraag, een opdracht of wilt u meer informatie? Wij staan u graag  
te woord. Hieronder vindt u alle gegevens om met ons in contact te komen:

•  VAKKUNDIG ADVIES
•  KORTE LEVERTIJDEN
•  KLANTSPECIFIEK
•  GROTE VOORRAAD BASISONDERDELEN 
•  HOOGWAARDIGE MACHINES
•  EUROPESE MATERIALEN
•  EERLIJK ADVIES
•  OPTIMALE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING 
•  MODERNE OPLOSSINGEN
•  AFSPRAAK IS AFSPRAAK

WIJ WERKEN SAMEN  
MET ALLE KEURINGS- 
INSTANTIES
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ABS GROUP BV 
De Zwaaikom 3
NL-9641 KV Veendam
Postbus 6
NL-9640 AA Veendam

Tel: +31 (0)598 62 25 44
Fax: +31 (0)598 62 08 75
info@abshydro.com

ABS HYDRO LTD.
190020 Kurliandskaya 45
St-Petersburg
Russian Federation

Phone: +7 812 677 1053
Phone/Fax: +7 812 677 1057
info@abshydro.ru
www.abshydro.ru


