HYDRAULIEK
Van Diepenbeek heeft ruime ervaring in de realisatie
van hydraulische systemen voor de meest uiteenlopende
toepassingen, zoals afval en recycling, grondverzet,
transportvoertuigen, persen, scheepvaart, enz.

VOOR AL UW
HYDRAULISCHE
TOEPASSINGEN

www.vandiepenbeek.com

WIJ VOEREN DE MEEST
UITEENLOPENDE
BEWERKINGEN OP
HYDRAULISCH GEBIED UIT.
Al jarenlang realiseren wij zowel complete hydraulische
systemen als specifieke onderdelen, zoals HD-slangen en
componenten, hydraulische aggregaten en cilinders. Volgens
uw eigen voorbeeld of aan de hand van onze ontwerpen.
Dankzij onze ruime voorraad zijn onze levertijden zeer kort.
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Daarnaast dragen we zorg voor revisie van uw bestaande hydraulische systemen en
onderdelen zoals cilinders. Ook als deze niet door ons zijn geproduceerd. Alle nieuwe
of gereviseerde systemen en onderdelen worden voor aflevering uitgebreid getest
op onze testbank.

Altijd op de hoogte
Elke reparatie of onderdeel krijgt van ons een code die gekoppeld is aan ons digitaal archief met opdrachthistorie. Dit archief bevat o.a. tekeningen, afmetingen,
gebruikte materialen en testgegevens. Met deze extra service bieden we u
gemak en snelheid. We weten zo namelijk precies wat we wanneer voor u
hebben gemaakt. En kunnen u op die manier ook direct helpen met de beste
oplossing. Zo dragen we er zorg voor dat uw machines en installaties optimaal
worden onderhouden, en bij problemen zo snel mogelijk weer in bedrijf zijn.

Grote voorraad hydraulische artikelen
Van Diepenbeek bezit een groot magazijn waar niet alleen veel technische onderdelen
verkrijgbaar zijn, maar waar we vooral zijn gespecialiseerd in hydraulische artikelen zoals hydraulische pompen en motoren, afdichtingen, cilindercomponenten, hydrauliekolie,
filters, enz. Daarnaast is ons magazijn speciaal ingericht voor de realisatie van bijna alle
standaard en afwijkende maten hydrauliekslangen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 | Zaterdag: 08:00 - 12:00

