
Uw leverancier voor hydraulische kleppen, manifolds en toebehoren.                
Hieronder een beknopt overzicht van ons leveringsprogramma:

Electrisch bediende cartridge 2/2, 
3/2, 4/2 en 4/3 kleppen, leverbaar 

met een aluminium of stalen manifold. 
Leverbaar met diverse 
magneetspanningen en 

stekeraansluitingen.

Cartridge drukbegrenzingskleppen, 
drukreduceerkleppen, 

terugslagkleppen, gestuurde 
terugslagkleppen. Zowel leverbaar in 

een cartridge als een leidingbouw 
uitvoering.                    

Remkleppen in cartridge vorm, 
leidingbouw, aanflensbaar, Cetop of 

met een banjobout uitvoering. 
Leverbaar in een aluminium of staal.               
Graag adviseren wij u de juiste klep.

Prioriteitskleppen, ook wel 
hamerkleppen genoemd, om een 

extra functie met prioriteit te 
realiseren. Denk daarbij aan een 

sloophamer, maaikorf of 
vacuümpomp toepassing.  

Slangbreukkleppen voor montage op 
een graafmachine met hydraulische 

servo aansturing. Leverbaar als 
leidingbouw uitvoering of direct 

aanflensbare SAE uitvoering.                       

Leidingbouw 3/2 en 6/2 kleppen met 
diverse soorten magneetspanningen. 

Ook leverbaar in een koppelbare 
uitvoering.                                  

NG-6 (Cetop 3) 4/2 en 4/3 kleppen 
(stuurschuiven). Diverse symbolen en 

spanningen uit voorraad leverbaar.                    

Direct aanflensbare remkleppen en 
cross-over kleppen, op de meest 
gangbare orbit en axiale plunjer 

motoren. Tevens leverbaar 
leidingbouw motion control kleppen 

met soft-stop functie.

Verder levert Atlantic Fluid Tech B.V. diverse componenten van onze partners welke naadloos aansluiten bij het 
eigen programma. Partners zoals Eurofluid, Weber Hydraulics, Hydroll en Fabercom:

Enkele en/of meervoudige 
grondplaten in aluminium of gietstaal.                 

Fabrikaat: Eurofluid                  

Lege tussenplaten NG-6, afgestemd 
op het cartridge programma van 

Atlantic Fluid Tech.                      
Fabrikaat: Eurofluid                     

Complete (PIB) tussenplaten, 
smoorterugslagkleppen, gestuurde 
terugslagkleppen en wisselkleppen                 

Fabrikaat: Eurofluid  

Zuiger accumulatoren, compleet met 
montagebeugels (klemmen). 

Afhankelijk van de diameter geschikt 
tot 415 of 500 bar werkdruk.     

Fabrikaat: Hydroll

Cartridge proportionele 
drukbegrenzingskleppen en 

drukreduceerkleppen.            
Fabrikaat: Weber Hydraulik

Cartridge proportionele smoringen en 
leidingbouw proportionele 

volumeregelaars.                       
Fabrikaat: Weber Hydraulik

Programmeerbare PWM 
klepversterkers, direct met draaiknop, 
hendel of fingertip. Voorzien van een 

8 polige deutschsteker.                            
Fabrikaat: FaberCom

Programmeerbare joy-sticks en 
fingertips, dus zonder PWM module. 

Voorzien van een 6 polige 
deutschsteker.                              

Fabrikaat: FaberCom

Leidingbouw smoringen, 
smoorterugslagkleppen en 

volumeregelaars. In een messing 
vernikkelde of stalen uitvoering.                             

Fabrikaat: Tognella                                           

Leidingbouw terugslagkleppen. 
Verkrijgbaar in 0,35-2-4-6-8-10 bar.                            

Fabrikaat: Tognella                                           

Speciale terugslagkleppen om in te 
zetten als nazuigklep

Vaste precisie smoringen (duse) in 
M5-M6-M8-M10 uitvoering vanaf 0,3 

mm diameter boring.
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