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Over onze Pneumatiek specialisten 
Onze Biesheuvel Techniek Business Unit Pneumatiek & Hydrauliek 
biedt een totaaloplossing op Industrial Automation en pneumatische 
vraagstukken. Van advies en engineering bij nieuwbouw tot aanpas-
singen aan uw bestaande installaties.           
Het leveren van componenten maar ook revisie van cilinders, 
luchtinstallaties en bijvoorbeeld het klantspecifiek produceren van 
speciaalcilinders en pneumatische schakelkasten wordt door ons 
team met jarenlange kennis en ervaring vakkundig uitgevoerd. 
Het verhogen van Up-Time, verbeteren van productiviteit en verlagen 
van kosten en energieverbruik staan hierbij voorop.

Wij bieden oplossingen in de sectoren:
• Luchtverzorgingseenheden
• Aansluitmaterialen
• Ventielen
• Cilinders
• Stootdempers
• Vacuümtechniek en zuignappen
• Slangen en leidingsystemen
• Compressoren
• Voorgemonteerde hydrauliek slangen
• Besturings- en handelingssystemen
• Mechatronische oplossingen

Onze productspecialisten Pneumatiek & Hydrauliek geven advies 
over pneumatiek componenten en systemen. Biesheuvel Techniek en 
D’hont zoeken naar luchtlekkages in installaties, geven advies over 
energiebesparende oplossingen, retrofit machines, leveren Turnkey 
schakelkasten en systemen. Ook produceren wij cilinders naar 
klantspecificatie en organiseren wij trainingen op maat en op locatie. 
Wij produceren uw hydrauliekslang op maat. Hiermee leveren wij 
oplossingen voor uw productieproces.

Een luchtinstallatie bestaat in principe uit 4 verschillende segmenten.
1.  Compressor installatie, voor het genereren van perslucht
2.  Luchtleiding met koppelingen, voor het transport van de perslucht   
 naar de afnemers
3.  Luchtconditionering, het reinigen, regelen en conditioneren van de   
 perslucht
4.  Luchtafnemers, hieronder vallen vele producten, cilinders, motoren en  
 bijvoorbeeld luchtgereedschappen

Al deze segmenten vragen om een eigen benadering en worden vaak 
bewerkt door de juiste specialisten. Voor een optimale werking van uw 
installatie is het van belang dat alles optimaal op elkaar wordt en is 
afgestemd. Biesheuvel Techniek en D’hont bieden u hiervoor de 
oplossingen. Wij adviseren u van A tot Z en kunnen dit volledige proces 
voor u regelen. Vanuit ons brede assortiment kunnen wij de juiste 
producten leveren, en verzorgen wij voor u ook de installatie en  service.

Efficiëntie en kostenbesparing, de basis voor een goed afgestemde 
luchtinstallatie.
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Biesheuvel Techniek & D’hont
Biesheuvel Techniek in Nederland en D’hont in België zijn met 40 
vestigingen en 500 medewerkers toonaangevende spelers in de 
Mechanische MRO markt met een omzet van >€ 120 mln. 
Wij bieden een uitgebreid assortiment van ruim 700.000 producten, 
onderverdeeld in: 
 
• Elektrische & Mechanische Aandrijvingen  
• Lineairtechniek
• Pneumatiek & Hydrauliek
• Flow & Sealing
• Tooling & Meten
• Safety
• Gereedschappen
• Industriële Toebehoren
• Kunststoffen
• Lastechniek
• Bevestiging & Montage Techniek
• Reiniging

Bijbehorende services worden geleverd vanuit Peters & Steenhuis 
elektromotoren, MCA Mechatronica & Aandrijftechniek, TCB Komeet-
staal, Safe & Sure, Seal Center Benelux en Testcom. Wij zijn onderdeel 
van de IPH-groep met ondernemingen in o.a. Frankrijk (Orexad), 
Duitsland (Zitec) en Italië (Minetti).

Energy Saving Programs 
Het verlagen van energieverbruik staat hoog op de agenda bij  
industriële productie en ontwikkeling van nieuwe machines en  
installaties. Biesheuvel Techniek en D’hont bieden meerdere ENERGY 
SAVING programs op Stroom, Perslucht en Stoomverbruik.
Gedetailleerde rapportages bieden u een transparant overzicht van de 
gerealiseerde besparing op energie en CO2 uitstoot.  
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Duurzaam ondernemen
Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor 
duurzaam ondernemen in onze Fabrikant – Distributie 
– Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennis-
ontwikkeling en uitnodigende werkomstandigheden, 
reductie van afval en energieverbruik en efficiënte 
werkprocessen. Klanten adviseren en stimuleren wij 
onder andere tot het gebruik van duurzame producten 
in hun productie- en onderhoud proces. Wij hebben 
drie MVO product classificaties: Up-Time Product, 
Green Product en Ergonomic Product.



R

Advies, ontwerp en ontwikkeling. 
Eigen fabricage geschikt voor kleine 
tot grote productieaantallen. Advies 
over het samenbouwen met electro 
componenten en aansturingen.

Voor elke toepassing de juiste 
luchtkwaliteit.

Bewegen, positioneren en 
controleren.

Wij zoeken naar lekkages in installaties en geven advies over energie-
besparende oplossingen en retrofit machines. Daarnaast organiseren wij 
trainingen op maat, ook op locatie.

Compressoren, standaard of 
geluidsarm, zuiger of schroef.
Leidingsystemen aangevuld met de 
koppelingen.

Voor het beheersen van de 
vloeistof en gasstromen.

Industriële automatisering met 
elektro pneumatische 
componenten.

Alles op het gebied van gripping, 
handeling en opwekken van 
vacuüm.

Conditionering Ventielen, ventieleilanden 
en proceskleppen Pneumatische aandrijvingen Elektromechanische aandrij-

vingen en handelingsystemen Vacuüm techniek ServicesAdvies en Engineering Compressoren en installatie,
leidingsystemen en koppelingen

•  Zuiger en schroefcompressoren
•  Berekening van juiste compressor
•  Industriële en bouwoplossingen
•  Luchtleidingsystemen
•  Luchtkoppelingen en aansluitingen
•  Luchtzekeringen, flow en druk
•  Installatie en controle

•  Advisering
•  Ontwerp en ontwikkeling
•  Installatie
•  Inbedrijfstelling
•  Samenbouwen electro componenten 
 en aansturingen

•  Koeldrogers
•  Voorfilters
•  Fijnfilters
•  Drukregelaars
•  Olienevelaars
•  Advisering
•  Service en onderhoud
•  Installatie en montage

•  Ventielen
•  Ventieleilanden
• Proportionele flow- en drukregelventielen
•  Afsluiters
•  Process kleppen
•  Advisering

•  Cilinders, met of zonder zuigerstang
•  Telescoop cilinders
•  Eigen ontwikkeling en productie cilinders 
•  Actuators
•  Draaicilinders
•  Indexeertafels
•  Hydrau pneumatiek
•  Service en onderhoud
•  Klemcilinders

•  Elektro mechanische aandrijvingen
•  Motoren en controlers
•  Handelingsystemen
•  Totaaloplossingen

•  Vacuümpompen
•  Vacuümventielen
•  Vacuümkoppelingen
•  Vacuümcups
•  Vacuümregelingen

•  Adviseren
•  Ondersteunen
•  Installeren
•  Engineering
•  Reparaties en onderhoud
•  Magazijnbeheer: VMI, VOI
•  Ontwerp en fabricage van pneumatische elektronische schakelkasten


