
Quality
parts for
industry

Industriele onderdelen & gereedschap 
voor motoren en hydraulica in 
voertuigen en machines

· Trucks · Bussen · Off road voertuigen · Motoren 
· Pompen · Machines · Compressoren



The best know how...
We hebben de jaren goed gebruikt. Een uitstekend assortiment opgebouwd. Breed ook. Met 
motorcomponenten, hydraulische componenten, filters, automotive parts en gereedschap. 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 where
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 what
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. Alles heeft een nummer. Wij kennen alle 
nummers en weten dus als geen ander wat u nodig hebt. Geen 
alternatief, maar de beste equivalent.

Know when 
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 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 voordeliger kunnen 
aanbieden ook.

Know best
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.



Filtratie

Vloeistoffiltratie

Hydrauliekfilters

Smeeroliefilters

Brandstoffilters

Koelwaterfilters

Luchtfiltratie

Filterinstallaties

Voorfilters

Interieurfilters

Cabinefilters

Heavy-duty filters

Luchtfilterelementen

Olienevelafscheiders

Analyse

Olie-analyse apparatuur 

Procesfiltratie

Zelfreinigende filters

Procesfiltratie

Ontstoffingsinstallaties

Filterdoek 

Turbinefilters

Diversen

Filterelementen

Hydraulische componenten

Koeltechniek

Platenwarmtewisselaars

Olie/luchtkoelers

Pijpen/lamellenkoelers

Olie/waterkoelers

Bypass koelunits

Appendages

Snijringkoppelingen

Hydraulische componenten

Meet- en regeltechniek

55 C°

Niveau-/temperatuurschakelaars

Watermelders

Hydrauliekfilters

Aanzuigfilters

Retourfilters

Leidingfilters (hoge- en lagedruk)

Omschakelbare filters

Bypass filters

Beluchtingsfilters

Accessoires (o.a. indicatoren)

Specials

Pulsatiedempers

Draaidoorvoeringen

Motor componenten

Motordelen

Zuigers/cilindervoeringen

Glijlagers

Zuigerveren

Dieseltechniek

Filtration

Brandstoffilters

Smeeroliefilters

Specials

Heavy-duty uitlaatsystemen

Vonkenvangers

Altijd het juiste component

www.ipar.nl



Automotive componenten

Automotive parts

Filtratie

Remmen (droog & hydrauliek)

Koeling

Aandrijving

Turboladers

Uitlaten & roetfilters

MMS parts

Sensoren

Vering

Carrosseriedelen

Tools

Industrial tools

Gereedschap 

Persoonlijke bescherming

Slangen & appendages

Test- & meetgereedschap

Boor- & snijgereedschappen

Schuur- & slijpmiddelen

Lassen & solderen

Werkplaatsuitrusting

Energie componenten

Electric parts

Accu’s

Dynamo’s

Startmotoren

Aandrijfriemen

Diesel componenten

Diesel parts

D

Commonrail pompen & injectoren

Lijn- & VE pompen

Sensoren & stuurdozen

Verstuiverneuzen

Gloeibougies

Universal Parts

Kleinmaterialen

Aanhangerdelen & truckparts

Verlichting & elektra

Bevestigingsmateriaal

Ankers & pluggen

Olie, vloeistoffen & chemicals

Slangen, klemmen & leidingen

Tapes & toebehoren

Universele uitlaatdelen

Wielservicemateriaal

Zekeringen



 

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.

Voertuigen

Trucks & Bussen

Off road voertuigen

Motoren, compressoren, pompen

Machines met hydraulische componenten

Machines
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