
Uplifting Technology

Met meer dan 35 jaar ervaring is Winco Easylift in Oldenzaal de 
gerenommeerde leverancier van alle soorten gasveren en aanverwante 
producten in Nederland, en ver daarbuiten. 

Een breed scala aan verschillende types, en uitvoeringen behoren tot onze 
specialisatie. Wij leveren een breed assortiment aan gasveren uit eigen 
productie en kunnen ook snel en gunstig vervangers leveren voor vele 
andere merken gasveren. Daarnaast hebben wij een ruim assortiment aan 
bediening - en bevestigingsmaterialen voor iedere gasveer toepassing.

Onze medewerkers staan u gaarne persoonlijk te woord om u van advies 
te dienen in uw keuze voor de juiste gasveer en antwoord te geven op al 
uw vragen. 

Wij hanteren geen minimale ordergrote en kunnen indien 
gewenst zelfs binnen één werkdag gasveren op maat leveren. 

Tot onze mogelijkheden behoren onder meer:
-          Technisch inbouw advies met behulp van ons berekeningsprogramma
-          Levering van elke gewenste uitvoering, lengte en kracht binnen de 
technisch mogelijkheden.
-          Levertijden afgestemd op klantbehoefte.
-          Continue  productontwikkeling.

Voor aanvullende informatie betreffende onze producten en/of diensten 
kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.

Uplifting Technology

 
Zutphenstraat 69C, 7575 EJ  Oldenzaal

0541-520044
www.winco-easylift.nl - info@winco-easylift.nl

Meer dan 35 jaar De gasveer specialist in 
alle soorten gasveren en toebehoren voor  

iedere toepassing.



Blokkeerbare
Gasdrukveren

Gasdrukveren Gastrekveren Blokkeerbare 
Gastrekveren

Overal waar een  gewicht verplaatst dient te worden kan een gasveer uitkomst  
bieden. Het gewicht van klep of luik kan hierbij zelfs tot nul gereduceerd worden. 
Naast standaard veren maken wij onze gasveren tevens klantgericht en specifiek op 
maat. Wij leveren onze gasveren en toebehoren in verschillende branches in onder 
meer de machinebouw, meubelindustrie, voedingsmiddelenindustrie, gezondhe-
idszorg en carrosseriebouw.

Aansluitingen Montagebeugels Bediensystemen Lasscharnieren

Onze gasveren worden geleverd inclusief aansluitingen om een snelle en eenvoudige  
montage mogelijk te maken. Daarnaast worden de meeste gasveren geleverd met 
beide zijde schroefdraad waardoor het ook achteraf altijd nog mogelijk is om de 
aansluitingen te verwisselen. 
Ons programma omvat een zeer brede keuze aan diverse aansluitingen waardoor de 
optimale inbouw altijd mogelijk gemaakt kan worden.

Een gasveer voor elke situatie Aansluiten en monteren

Maatwerk

Service & 
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Meer dan 35 
jaar ervaring

Gasveer op maat 
Het vinden van de juiste gasveer kan soms lastig 
zijn en dient in bepaalde gevallen per situatie 
individueel uitgerekend te moeten worden om 
de juiste gasveer voor uw toepassing te kunnen 
selecteren. 

Wij gebruiken hiervoor een configurator die 
de exact passende gasveer inclusief de juiste 
bevestigingspunten berekend. 

Of u nu trek- druk- blokkeerbare- of tandem 
gasveren nodig heeft of voor uw toepassing. 

Maatwerk is een specialisme van 
Winco Easylift.

Naast ons brede assortiment aan stangkoppen, gaffels en kogelgewrichten hebben wij 
ons assortiment uitgebreid met lasscharnieren, ook wel Laspaumeles. Veel 
verschillende afmetingen zijn uit eigen voorraad leverbaar zonder dat wij hier  
minimale bestel of afname hoeveelheid hanteren. Vraag uw prijs aan en laat u  
verrassen.

Lasscharnieren NIEUW -


