


Action-Hydro is één van de grootste leveranciers 
van grootkoppel motoren. Deze motoren hebben 

de laatste jaren een evolutie doorgemaakt. 
De afzet van de HMC motor met dubbel slagvolume is al jaren groter dan de HMB motor met een vast 
slagvolume. Aan de bestaande Staffa lijn zijn nu ook de HPC motoren met extra vermogen toegevoegd. 
HPC motoren, waarop een vermogensregelaar gemonteerd is, hebben een continu verstelbaar slag-
volume. Ideaal voor lieren maar ook voor veel andere roterende aandrijvingen is de HMF motor, een 
HMC motor met een extra free-wheel stand. Elektronisch regelbare Staffa motoren heeft Action-Hydro 
vanzelfsprekend ook in haar leveringspakket. De HPB motor is een noviteit. Dit is een B-motor met een 
hoger vermogen en hoger toerental.  

Kawasaki Staffa onderdelen:
• Staffa Connecting Rods
• Pistons
• Staffa Retaining Rings
• Staffa Cylinder Heads
• Staffa Valve Housings
• Staffa Covers
• Staffa Valve Spools
• Complete Staffa Seal Kits
• Staffa Shaft Bearings
• Staffa Splined Shafts
• Staffa Keyed Shafts
• Staffa Tapered Shafts

Pompen en motoren van Kawasaki. 
Een uitgebreid programma met axiale plunjerpompen van 28cc tot en met 560cc. Met werkdrukken 
van 350 bar continu en pieken tot 400 bar intermitterend. Door de vele uitvoeringen die mogelijk zijn, 
in bouwvorm en regelingen, adviseert Action-Hydro u graag. Action-Hydro biedt uiterst betrouwbare 
oplossingen met hoge rendementen, zowel in open-loop als closed-loop versie.

Kawasaki motoren M7V, M3X280, 530, 800 en de  
complete pompen, K3VL, K3VLS, K3VG, K7VG en K8V.

Action-Hydro beschikt 
over een uitgebreide 

 voorraad van originele 
Kawasaki spare-parts! 

Action-Hydro
Partnership in Hydrauliek
Maatwerk
Voor uw vraagstuk kunnen wij een passende oplossing bieden. Laat ons meedenken met uw aan-drijfvraagstuk, raadpleeg ons tijdig en benut onze expertise. Wij adviseren u graag met de optimale oplossing.

 Toonaangevende merken
Al onze merken zijn A-merken. Met onze toonaangevende merken bent u verzekerd van produc-ten van hoge kwaliteit, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. Onze hydraulische pompen en motoren zijn met de grootste precisie gefabriceerd. U moet er lang op kunnen vertrouwen.Voorraadmanagement
Met onze partner MH Hydraulics hebben wij de beschikking over grote expertise op het gebied van voorraadbeheer en logistiek. Dat houdt in dat wij nog beter kunnen reageren op de behoefte van onze klanten. Niet alleen meer voorraad maar vooral beter afgestemde voorraad. Dit betekent ook een scherper geprijsd product.

Expertise
Wij zijn thuis in de systeemtechniek, de proportionele techniek en de manifold-bouw. Met onze erva-ring in de Bagger industrie, de Scheepsbouwindustrie, de algemene Machinebouw en de Mobiele hydrauliek is Action-Hydro uw ideale partner. Ons doel: Samen uw producten beter maken!Flexibel en service
Dankzij onze partner MH Hydraulics hebben wij de mogelijkheid allerlei pompconfiguraties te  realiseren, repareren en te testen. Heeft u een noviteit dan kan MH dit voor u bouwen, ombouwen en testen. Bij storingen kunt u wereldwijd terecht bij één van de MH CRC’s (Certified Repair Centers).
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Action-Hydro, sinds 1978 een begrip in hydrauliek.
Action-Hydro heeft voor veel hydraulische toepassingen een geschikte hydraulische pomp of hydrau-
lische motor. Een tandwielpomp, een schottenpomp, een axiale plunjerpomp? Action-Hydro denkt 
met u mee voor de juiste oplossing. Een tandwielpomp voor een wat eenvoudiger systeem, een 
schottenpomp voor de grotere volumes en een axiale plunjerpomp voor een hydraulisch systeem 
met wisselende belastingen. Alle pompen zijn van de beste kwaliteit. Producenten als Kawasaki,, TDZ 
of Haldex zijn producenten die deze kwaliteit waarborgen. 

TDZ Hydraulics: Schottenpompen in veel 
uitvoeringen leverbaar. Midden druk, hoge 
druk, enkel-, dubbel- en drievoudig uitgevoerd. 
Deze schottenpompen zijn minder gevoelig 
voor vuil en zijn eenvoudig te reviseren.

MH Hydraulics: Voorraadhoudende spare-parts partner van Action-Hydro. 
Dankzij het zeer geavan ceerde en geautomatiseerde Kardex systeem 
is snelle levering gewaarborgd. De jaren lange opgebouwde logistieke 
expertise van MH Hydraulics staat ervoor garant dat elk onderdeel,  
hoe klein dan ook, perfect verpakt en getransporteerd wordt naar de 
Action-Hydro klanten.

Tokyo Keiki: Een uitgebreide range van hoogwaardige ventielen 
waarmee Action-Hydro uw systeem voorziet voor een probleemloze 
werking. Ook voor ventielen bent u bij ons aan het juiste adres. 
Action-Hydro neemt de engineering van een compacte manifold 
graag voor haar rekening en gebruikt hierbij de beste ventielen 
voor de gewenste toepassing.

Mecabor: Producent van manifold blokken in de 
groottes CETOP3 t/m CETOP8. Vrijwel iedere stuur-
schuif kan hier op gemonteerd worden. Of het nu 
gaat om Eaton, Tokyo Keiki, Boschrexroth, Daikin, 
Nordfluid etc., het past altijd.
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