
Numerous parts  
we cross...

Industrial parts for engines and  
hydraulics in vehicles and machinery
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U kunt ons niet blijer maken dan met onder-
delen. Om precies te zijn - want wij houden 
van ‘precies’ - motor- en hydrauliekonder-
delen voor industriële voertuigen en machi-
nes. Nóg preciezer en in een universele taal: 
‘industrial parts for engines and hydraulics 
in vehicles and machinery’. Geen uit de 
hand gelopen hobby, maar een vak apart. 
Een passie.

Een passie die feitelijk al begon in 1933, het 
geboortejaar van onze moeder Havam. Met een 
– voor ons – indrukwekkend moment in 1992. 
Het jaar waarin IPAR het licht ziet. Officieel. 
Want onofficieel waren wij onder moeders  
vleugels al lang en breed bezig met hydrauliek- 
en motorcomponenten. Soms stuwt de passie 
de olie waar het niet gaan mag.
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We hebben de jaren goed gebruikt. Een uitstekend assortiment 
opgebouwd. Breed ook. Met motorcomponenten, hydraulische 
componenten, filters en automotive parts. Vroeger vijlden we 
uit passie voor techniek de cilinders van onze brommer uit. 
Tegenwoordig schaven we telkens onze verzameling filters, 
snijringkoppelingen, zuigers en vonkenvangers een beetje bij. 
In dat proces van ouder en wijzer worden, is bijzonder veel tijd 
gestoken in onze kennis van de producten. U kunt ons niet 
heel veel wijsmaken. Wel wijzer maken. Als het nodig is, steken 
we elke dag weer wat nieuws op. Om continu bij te blijven. 
Om onze kennis up-to-date te houden met de meest recente 
informatie over de producten die wij verkopen. En de merken 
die wij vertegenwoordigen. En dan hebben we het uitsluitend 
over A-merken. Want dat is voor ons een voorwaarde. 
Een mindere kwaliteit vertegenwoordigen we niet.

Know how
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Wij staan midden in de wereld van industriële componenten. 
We durven het in onze bescheidenheid zelfs nog scherper te 
zetten: we zijn de enige partij in de markt die alle producten 
in dit speelveld kent; dat product – of een equivalent ervan 
– vervolgens in huis heeft; en voor een scherpe prijs op 
de afgesproken plaats en tijd kan afleveren. We weten ‘t. 
We hebben ‘t. We brengen ‘t. Voor trucks, bussen, off road 
voertuigen, motoren, compressoren, pompen en machines.

Know where
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U vindt bij IPAR dus altijd het juiste component. Geef ons een 
productomschrijving, een applicatie of een artikelnummer 
en wij vinden het juiste component. Exact hetzelfde. Of 
hetzelfde in equivalent-uitvoering. We weten dus altijd wat u 
nodig heeft. Ook als dat toevallig een ander artikelnummer 
heeft. Wij kennen namelijk alle nummers. Alle nummers die 
bij één en hetzelfde component horen. Want een component 
heeft een nummer. Het eerste equivalent heeft een nummer. 
Het tweede equivalent heeft een nummer. Alles heeft een 
nummer. Wij kennen alle nummers en weten dus als geen 
ander wat u nodig hebt. Wellicht overbodig, maar we kunnen 
het niet duidelijk genoeg benadrukken: we hebben het hier 
dus niet over een alternatief. Want een alternatief is voor ons 
en voor u niet goed genoeg.

Know what
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Know when
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En als component X nou het enige is dat u nodig heeft, dan 
kunt u die zelf opzoeken. Maar als dat er nu tien, dertig of 
honderd zijn? Dan wordt het een ander verhaal. Wij weten 
dat de tijd die u dat kost, dat u die beter kunt besteden. Laat 
ons dus zoeken. Dat ‘crossing’ is ons vak. Onze passie. Daar 
zijn wij goed in. Zo goed dat we bijna alle producten nog 
goedkoper kunnen aanbieden ook. U verliest er dus zelf geen 
kostbare zoektijd mee en vervolgens bent u nog goedkoper 
uit ook. Voor hetzelfde product. Of het beste equivalent.
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Kortom, wij hebben productkennis en vooral een brede 
kennis van productportfolio’s. Wij zijn Partfinders. 
Matchmakers. IPAR is ‘all about crossing’. In de breedste 
zin. Online, offline. Analoog, digitaal. Geautomatiseerd, 
menselijk. Wetenschappelijk, praktisch. Crossing is weten 
waar Abraham de mosterd haalt. Precies weten wat u 
nodig hebt. Geef ons een artikelnummer en we regelen 
het. We zijn Master Crossers. De beste in het vinden van 
een equivalent A-merk.

Know best
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Wij hebben een passie voor motor- en hydrauliekcomponenten. 
En wij hebben een passie voor cijfers. Nummers. Artikelnummers. 
Coderingen. Een ‘beroepsdeformatie’ wordt dat genoemd. Soms 
zelfs spottend ‘vakidioten’. Maar wel vakidioten die dagelijks alles 
in het werk stellen om te zorgen dat u ‘het gelijke, gelijk kunt 
krijgen’. Geen alternatief, geen compromis. Altijd gelijkwaardig, 
zonder afwijking. Een uit de hand gelopen professie die stiekem 
tóch een hobby is geworden. Crossing ‘hangt’ niet aan een markt 
of branche, maar aan specifieke componenten. Oneindig veel 
onderdelen. Elk met een uniek nummer. Noem maar een nummer 
en u krijgt van ons een equivalent, een prijs en een levertijd. 
Met een warme – Limburgse – glimlach.

Numerous parts 
we cross...
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