ASTM FITTINGEN

PARKERSTORE

FORGED ASTM FITTINGS

FIRST DUTCH PARKERSTORE

Speciaal voor de olie- en gasindustrie leveren wij een

APH Techniek is de oudste ParkerStore van Nederland en official

totaalpakket aan gesmede ASTM fittingen met NPT draad

distributor van Parker. Aan onze balie worden uw (hydraulische)

of lasaansluiting. Deze fittingen voldoen aan de normen

slangen gemaakt terwijl u wacht, maar ook alle overige items uit

ASME B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79,

ons pakket kunnen hier direct afgehaald worden.

MSS SP95 en zijn uit voorraad leverbaar.
APH Techniek is the oldest ParkerStore in Holland and also
APH Techniek keeps one of the largest stocks of forged

official distributor of Parker Fluidconnectors, Hydraulics, Filtration

fittings as per ASME B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS

and Pneumatics. All our people are well-trained and have a high

SP79, MSS SP95 standards with Socket-Weld connection

knowledge of the products to offer the best solution.

or NPT threaded.
hydraulische slangen t/m 2”
snijringkoppelingen en adapters
Materiaal kwaliteiten A105N, F304L, F316L, A350-LF2

snelkoppelingen

NPT schroefdraad of lasfitting

hydraulische componenten

Maximale druk tot 10.000 PSI

filtratie

Europese kwaliteit en productie

pneumatiek

naadloze buis en pijpnippels

industriële slang en koppelingen

EN10204-3.1 certificaten (optioneel)

perslucht slang en koppelingen

voor toepassing in veeleisende sectoren

instrumentatie en procesbeheersing

HYDRAULICS
HOSES
VALVES
PNEUMATICS
FILTRATION
MEASUREMENT AND CONTROL

APH Techniek BV
`s-Gravenzandseweg 16
2291 PE Wateringen
The Netherlands
P / +31 (0)174 219 200
F / +31 (0)174 219 209
E / info@aphtechniek.nl

www.aphtechniek.nl

PRODUCT OVERVIEW HIGH PRESSURE

HYDRAULIC AND PNEUMATIC SOLUTIONS

HYDRAULIEK
HYDRAULICS

MEET- EN REGELTECHN.

FILTRATIE

MEASUREMENT AND CONTROL

FILTRATION

SLANGEN EN FITTINGEN
HOSES AND FITTINGS

APH Techniek kan een totaalpakket hydraulische componenten verzorgen voor vervanging aan bestaande, of het bouwen van nieuwe

Naast complete filtratie oplossingen voor hydraulische systemen

APH Techniek levert een totaalpakket aan meetapparatuur voor

APH Techniek levert een zeer uitgebreid pakket slangen, slang- en leidingkoppelingen en adapters voor de aansluiting van uw systemen.

systemen. Gangbare componenten worden door ons op voorraad gehouden, en mocht dit niet het geval zijn kunnen wij door korte lijnen

leveren wij een totaalpakket aan vervangingselementen voor

controle van uw hydraulisch system. Met deze apparatuur is de

Alle standaard genormeerde slangen worden uit voorraad geleverd, maar wij richten ons ook op slangen voor speciale en extreme

met onze partners over het algemeen een snelle levering garanderen.

diverse merken en toepassingen van bijvoorbeeld ParFit.

druk, verschildruk, temperatuur, flow en toerental te meten.

toepassingen zoals bijvoorbeeld slijtvastheid of lage/hoge temperatuur.

APH Techniek offers a full line of hydraulic components for replacement in existing, or manufacturing of new systems. Standard

Apart from complete filtration solutions we also offer a full

We are supplier of a full range of measuring equipment for moni-

You can contact us for all your hydraulic hoses and fittings, mainly

components are held in stock, otherwise we have the possibility to send directly from our suppliers warehouses. This way in most cases

package of replacement elements called ParFit.

toring your hydraulic system. This equipment is used to measure

from Parker Hannifin. We keep a large stock of standard items,

(differential) pressure, temperature, flow and rotations per minute.

and also focus on special hoses for extreme environments.

we can guarantee a quick delivery.
ventielen elektrisch / mechanisch bediend

hydrauliekfiltratie

(digitale) manometers

hydrauliek Slangen

Cartridges & manifolds

Parker Par-Fit

druksensoren en schakelaars

extreem hogedruk Slangen

Tandwielpompen/motoren

lagedruk filterelementen

flowmeters analoog en digitaal

lage / hoge temperatuur slangen

Plunjerpompen/motoren

hogedruk filterelementen

thermometers

perskoppelingen

Overige pompen/motoren

vervangingselementen

temperatuursensoren

snijringkoppelingen

Accumulatoren & accessoires

vul- beluchtingsfilters

niveaumeters

adapters

Cilinders staal en RVS

Racor brandstoffiltratie

wegopnemers

snelkoppelingen

Hydrauliek tanks & accessoires

Triceptor

naderinsschakelaars

slang montage apparatuur

Compactunits

filter-water separatoren

diagnose apparatuur

hydrauliek kogelkranen

minibooster pressure intensifiers

waterafscheiders

olie analyse apparatuur

leidingbeugels

Aggregaten op maat

Par-Geltm water verwijderingsfilters

Meetpunt aansluitingen EN SLANGEN

hydrauliekleiding staal/rvs

hydrauliek olie

TM

tm

Gel ont-/beluchters

