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AFT Pneumotion ontwerpt, fabri-
ceert en levert oplossingen op het 
gebied van pneumatiek en hydrau-
liek. Daarmee zijn wij het antwoord 
op uw al vraagstukken over fluid 
power. 

Uw specifieke applicatie en situatie 
stellen wij centraal. Door onze gro-
te expertise bieden wij efficiente, 
effectieve, duurzame en betrouw-
bare oplossingen. En tegen een 
redelijke prijs, natuurlijk!

AFT Pneumotion oplossingen

Iedere situatie vraagt om een  spe-
cifieke  benadering om te komen 
tot een adequaat antwoord. De  
ene  situatie  vraagt  om  repara-
tie  of  het  één  op  één  vervan-
gen  van  een bestaand  standaard  
component.  In  een  andere  si-
tuatie  bent  u  mogelijk beter  af  
met  een  afwijkend  of  maatwerk  
component,  of  misschien  zelfs 
een  maatwerk  systeem.  Onze  on-
dersteuning  is  afgestemd  op  uw 
vraagstuk  &  situatie.

Effectieve ondersteuning gaat om 
het verhelpen van problemen wan-
neer  die  zich  voordoen,  maar  
ook  om  die  te  voorkomen. Dit 
noemen wij: ‘het  identificeren  én  
verzilveren  van  potentiele  verbe-
teringen’ oftewel: toekomstige be-
sparingen.
Zo helpen wij u ook om uw con-
currentiepositie effectief  én signi-
ficant  te  versterken.

De AFT Pneumotion benadering is succesvol vanwege:
 – Ons  team  gemotiveerd  medewerkers  en  partners
 – Onze  inhoudelijke  kennis  van  en  ervaring  met  industriële processen
 – Onze  inhoudelijke  kennis  van  en  ervaring  met  ons productenpakket
 – Ondersteuning  van  onze  fabrikanten  wanneer  nodig/ gewenst

De AFT Pneumotion benadering

Onze  ondersteuning  bestaat  uit  één  of  een  combinatie  van onder-
staande elementen:

 – Levering  van  standaard  componenten
 – Paneelbouw
 – Levering  van  (sub)assemblages  en  maatwerk  componenten
 – Consultancy en ondersteuning bij engineering en ontwikkeling
 – Procesoptimalisatie, energy  saving, kostenbesparing
 – Installatie van pneumatische en hydraulische componenten en systemen 

op locatie
 – Reparatie en  onderhoud  van  pneumatische  en  hydraulische  compo-

nenten  en  systemen

Onze ondersteuning



Bij AFT Pneumotion vinden wij de ideale oplossing of wij maken die volledig op maat voor u! 

Daarom strekt ons leveringspakket zich uit van standaardcomponenten tot compleet maatwerk.

Ideale oplossingen volledig op maat 

FRL assemblageMaatwerk stoffilter manifold

Mobiele filter unitMobiele drukregel unit

Vervanging van 20 km kunststof stuurleidingRVS cilinder met holle 
zuigerstang

Ventiel assemblage

Speciale positioneer cilinder

RVS pneumatiek kast

Enkele voorbeelden van maatwerk en diensten.



Onze klanten

Wij leveren onze producten en diensten aan
 — Productiebedrijven en eindgebruikers
 — Installateurs en ingenieursbureaus
 — Machinebouwers en OEM-ers

Wat klanten over ons zeggen

Alcomij is een onafhankelijke en veelzijdige toeleverancier voor de glastuinbouw. Het ontwikkelen en produceren van 
staalconstructies en aluminium systemen voor het bouwen van glazen kassen behoren tot de veelvoorkomende werk-
zaamheden. Daarnaast levert Alcomij logistieke oplossingen voor de tuinbouwindustrie; zoals aluminium stapelwagens, 

aluminium rolcontainers voor potplanten en klant specifieke kratten.  Met behulp van de mensen van AFT Pneumotion wordt er bij diverse pro-
jecten naar de meest praktische oplossingen gekeken. Wij vinden AFT Pneumotion vooral een kei in het meedenken over pneumatiek. Voor alle 
problemen rondom pneumatiek raden wij anderen aan om  AFT Pneumotion mee te laten helpen, bij het zoeken naar de beste oplossingen. De 
producten die AFT Pneumotion aanbiedt, zijn zonder twijfel kwalitatief goed tegen een zeer scherpe prijs.
- Technische dienst Alcomij

Mourik is actief in de wegenbouw, milieukundige werken en projectontwikkeling. Mourik heeft meerdere redenen om met 
AFT Pneumotion samen te werken. Zo staat AFT Pneumotion bekend om het meedenken bij het gehele ontwerpproces, 
waardoor het traject van engineering gemakkelijker wordt gemaakt. AFT Pneumotion is onder andere  door Mourik ge-

vraagd om te helpen bij het ontwikkelen van een borstelmachine voor een  grote kaashandel. Deze machine dient meerdere soorten boxen te 
kunnen behandelen. Na de startfase van het engineeren van de machine, werd er gezocht naar een leverancier voor pneumatische componenten. 
Samen met de inkoop afdeling werd AFT Pneumotion, ook voor dit project, als de juiste leverancier gekwalificeerd. Direct contact met de verte-
genwoordiger/ technisch adviseur van AFT Pneumotion wordt als erg plezierig ervaren. 
- Projectleider Mourik

Met bijna 100 jaar ervaring weet Zakkencentrale als geen ander waar het in de branche van flexibele verpakkingen om 
draait: service, knowhow en kwaliteit. Dit zijn bekende peilers voor AFT Pneumotion. De Zakkencentrale werkt hard aan 
haar kwaliteitsproducten voor afnemers  over de hele wereld en AFT Pneumotion draagt haar steentje daarin bij. Na on-
tevredenheid over een bepaald pneumatisch product in machines, werd er gezocht naar een oplossing. AFT Pneumotion 

biedt oplossing aan door onder andere SMC componenten in te zetten bij machinebouw. Producten van SMC zijn minder gevoelig en kwalitatief 
beter, waardoor  prijs/kwaliteit beter in verhouding staat. Door korte lijnen met AFT Pneumotion kunnen ook zaken die naast de pneumatische 
componenten liggen geleverd worden. AFT Pneumotion wordt door de Zakkencentrale aanbevolen bij hun klanten.  
- Technische dienst Zakkencentrale

Contact

Onze huismerken

AFT Pneumotion
Ohmweg 27 
2952 BD Alblasserdam, Nederland 

Tel (+31) (0)78 691 91 15
info@aftpneumotion.nl
www.aftpneumotion.nl

 

 

 
 
 
 
 

 
 

partner voor al uw fluid power vraagstukken 
 

van standaard component tot “plug & play” systeemoplossing 
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