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Dankzij meer dan 20 jaar expertise in aandrijftechniek 

en onze nauwe samenwerking met fabrikanten en 

leveranciers van onderdelen, kan Aandrijf Technisch 

Buro oplossingen snel en efficiënt configureren. 

Dat betekent lagere kosten én snellere levertijden 

dan ‘engineering from scratch’. 

AANDRIJF TECHNISCH BURO

GEARBOXES AND DRIVES

PLANETAIRE TANDWIELKASTEN – LIER TANDWIELKASTEN – ZWENKKASTEN – WIELAANDRIJVINGEN – RECHTE REDUCTOREN – HAAKSE REDUCTOREN – 
VLAKKE OPSTEEKKASTEN – TANDWORM REDUCTOREN – WORMWIELREDUCTOREN – INDUSTRIËLE TANDWIELKASTEN – HIJSLIER KASTEN – KEGELKASTEN – 
OPSTEEKKASTEN – HYDRAULISCHE LIEREN – ELEKTRISCHE LIEREN – SPECIALE LIEREN – SCHROEFSPINDELS – ACTUATORS – ELEKTRISCHE CILINDERS – 
ELEKTROMOTOREN – HYDROMOTOREN – REMMOTOREN – FLEXIBELE KOPPELINGEN – TANDKOPPELINGEN – LAMELLENKOPPELINGEN – 
VLOEISTOFKOPPELINGEN – KRIMPSCHIJVEN – CARDANASSEN – TROMMELREMMEN – SCHIJFREMMEN – THRUSTERS 

“Zonder aandrijving is er geen vooruitgang en 

als de aandrijving stilstaat, staat alles stil. 

Daarom creëert Aandrijf Technisch Buro de 

meest robuuste oplossingen. Oplossingen waar 

je op kunt vertrouwen. En dat geldt ook voor onze 

mensen. We leveren op tijd en volgens afspraak. 

We zijn flexibel, efficiënt en werken met korte lijnen. 

Graag denken we mee over de beste oplossing 

voor jouw toepassing. En dankzij onze technische 

knowhow en decennialange ervaring in honderden 

applicaties en industrieën, vinden we die altijd. 

En dat is niet altijd de oplossing die je in eerste 

instantie vraagt, maar wél altijd de oplossing die 

je nodig hebt.”

ONDERSCHEIDEND IN KWALITEIT 
EN BETROUWBAARHEID

Standaard 
aandrijvingen

geheel volgens specificaties

Speciale 
aandrijvingen

geheel naar klantwens 
of applicatie eis

Klant specifieke
aandrijvingen

de aangepaste standaard

Samengestelde 
aandrijvingen

complete aandrijfsystemen
bestaande uit meerdere items

Het uitgebreide assortiment van Aandrijf Technisch 

Buro omvat een breed scala aan (planetaire) tand-

wielkasten, reductoren, lieren, lineaire aandrijvingen, 

koppelingen en remmen, welke direct bij de fabriek 

worden ingekocht. U bent er aan het juiste adres voor: 

Aandrijf Technisch Buro is dé partner in aandrijftechniek voor machinebouwers, system integrators, engineers en 
OEM-partners. Het in Venlo gevestigde bedrijf levert hoogwaardige mechanische aandrijvingen. Van standaard 
(planetaire) tandwielkast tot customized oplossingen, in alle soorten en maten. 


