Hoe kunt u ons vinden:

AANDRIJFTECHNIEK B.V.
Komende uit de richting Arnhem A12 neemt u de afslag 27 Westervoort, onderaan bij
de stoplichten links af, bij het kruispunt links af, aan het eind rechts af, weg
blijven volgen en met de
bocht mee naar links, direct
IJSSEL
na de bocht is het het
BEDRIJFENTERREIN
ROELOFSHOEVE
1e pand aan de linkerkant
(Dijkgraaf 9).
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AANDRIJFTECHNIEK B.V.

ATZ Aandrijftechniek B.V.
Dijkgraaf 9 - 6921 RL Duiven
Postbus 1026 - 6920 BA Duiven
Telefoon : (026) 311 26 11

Fax in-/verkoop : (026) 311 21 33
Fax administratie : (026) 311 21 66
E-mail : info@atzaandrijftechniek.nl
Internet: www.atzaandrijftechniek.nl

www.atz aandrijftechniek.nl

Hydrauliek
Pneumatiek
Aandrijftechniek
Verspaningswerkzaamheden

www.atzaandrijftechniek.nl

Telefoon
Telefax

+31 (0) 26 311 26 11
+31 (0) 26 311 21 33

Hydrauliek aggregatenbouw

Pneumatische komponenten

ATZ Duiven beschikt over een eigen engineeringafdeling en
werkplaats, waar complete installaties worden ontworpen en
geassembleerd.

Als technische groothandel zijn wij in staat u van een compleet
assortiment pneumatische komponenten te voorzien.

Hydraulik Aggregatenbau

Pneumatik Komponenten

ATZ Duiven verfügt über eine eigene Engineerungabteilung
und Werkstatt, wo komplette Installationen entworfen und
montiert werden.

Als technischer Großhandel sind wir in der Lage, Sie mit einem
kompletten Programm pneumatischen Komponenten zu
versorgen.

Hydraulische komponenten

Aandrijftechnische komponenten

Onze eigen voorraad geeft de mogelijkheid om als
groothandel snel te kunnen reageren, zodat eventueel
productie verlies tot een minimum wordt beperkt.

Compleet assortiment lagers, kettingen, kettingwielen,
v-snaren, v-snaarpully’s, klembussen, tandriemen,
tandriempully’s enz.

Hydraulik Komponenten

Antriebtechnische Komponenten

Wir als Großhändler mit eigenem Lager, können kurzfristig
reagieren und liefern, um dadurch Ihren evtl.
Produktionsausfall zu minimieren.

Komplettes Programm an Lagern, Rollenketten, Kettenräder,
Keilriemscheiben, Spannbuchsen, Zahnriemen,
Zahnriemscheiben, usw.

Revisie hydraulische komponenten

Engineering van zowel hydraulisch, pneumatisch
of aandrijftechnische systemen

Reparatie van diverse hydraulische komponenten behoort bij
ons tot de mogelijkheden.

Door ervaring en kennis van genoemde besturingssystemen
zijn wij in staat een volledig systeem voor u in eigen huis te
ontwikkelen.

Reparatur von Hydraulik Komponenten
Die Reparatur der verschiedenen Komponenten gehört zur
unserer Möglichkeiten.

Engineerung von sowohl hydraulik, pneumatik oder
antriebtechnische Systemen
Durch die Erfahrung und Kenntnis von genannten Steuerungen
sind wir in der Lage ein vollständiges System für Sie in unserem
Hause zu entwickeln.

Levering en revisie van zowel standaard- als
speciale cilinders
Door de aanwezigheid van een eigen machinefabriek en
werkplaats kan zowel revisie als nieuwbouw van cilinders
voor u worden uitgevoerd.

Lieferung und Reparatur von Standard- wie
auch Spezialzylinder
Durch das vorhanden sein von Maschinen und Werkstatt
können wir Reparaturen als auch Neufertigung von Zylindern
vornehmen.

Machinale bewerkingen en machinebouw in eigen huis
Als service– en toeleveringsbedrijf is het leveren van diverse
verspaningswerkzaamheden een “must”. Door de aanwezigheid van
een eigen machinefabriek en werkplaats en in combinatie met de
groothandel zijn wij in staat zowel problemen op korte als op
lange termijn voor u op te lossen.

Maschinelle Bearbeitung und Maschinebau im eigenen Hause
Als Kundendienst– und Zulieferungsgeschäft ist das Anbieten der
verschiedenen Zerspanungsarbeiten ein absolutes “Muß”. Durch
unseren Maschinenpark und Werkstatt in Kombination mit dem
Großhandel, sind wir in der Lage, Probleme kurzfristig für Sie zu lösen.

