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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 types cilinders en kunnen zowel technisch 
als economisch een correcte afweging maken tussen 
afkeuren en reviseren. 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. 

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.

•  HydrauliscHe cilinders
•  cilinder revisie
•  nautiscHe oplossingen

SpecialiSt in productie, onderhoud 
en reviSie van cilinderS
Als cilinderspecialist produceren,  onderhouden 
en reviseren wij al uw cilinders. We  leveren 
 zowel  standaard als maatwerk 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 boring van 
25 tot 500 mm en een maximale slag van 18  meter. 
Uw maatwerk cilinder is voor ons standaardwerk en 
wij leveren snel. Om deze snelheid te garanderen, 
hebben wij een grote voorraad basisonderdelen. 
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. 



  

aBS
ABS is meer dan 30 jaar geleden  begonnen als 
 technisch groothandel in hydraulische  componenten 
en systemen. In 1992 is de cilinderfabriek  toegevoegd 
en in 2004 Hydromarine. In 2015  hebben we ons 
 bedrijfsonderdeel Hydraulics verkocht, om ons in   
Nederland te kunnen focussen op de  cilinderproductie. 

Wij zijn een degelijk, nuchter en hardwerkend 
bedrijf met een breed aanbod, een goede prijs en 
 uitstekende  kwaliteit. We doen ‘ouderwets’ zaken: 
afspraak is  afspraak en wij verkopen niet wat wij 
niet waar  kunnen maken. 

Dankzij onze jarenlange ervaring en zeer  vakbekwame 
medewerkers zijn we uitgegroeid tot de specia-
list in ontwerp, productie, levering, onderhoud en 
revisie van cilinders. Ons marktgebied beperkt zich 
niet tot  Europa, ook ver daarbuiten leveren we onze 
hoogwaardige  producten. Wij hebben al jaren een 
vestiging in Rusland. 

hYdromarine, Speciale nautiSche  
oploSSinGen
Op de Russische en Duitse markt zijn we actief met 
ons bedrijfsonderdeel Hydromarine, dat unieke 
 maritieme oplossingen biedt. Ook daar ontwerpen 
en produceren we in eigen beheer, aaronder boeg- en 
hekschroeven, ankerlieren, kaapstanders.

Daarnaast zijn wij in Rusland ook exclusief dealer van:
•  Voortstuwing van Veth Propulsion (www.veth.net)
•  Hydraulische Stuurmachines van Marsili Aldo     

(www.marsili.it)
•  Hydraulische Scheepskranen van Hermanos  

Toimil Garcia (www.toimilgruas.com)
•  Stabilisatie Systemen van Matn’s  

(www.matns.com)



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:

aBS veendam 
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
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