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Podstawowym
produktem firmy
HYDAC dla techniki
procesów
przemys³owych i
technologicznych, jak
równie¿ dla ochrony
rodowiska s¹ filtry oraz
systemy filtracyjne. Dla
obszarów tych jednak
nadaj¹ siê i s¹ równie¿
szeroko stosowane inne
produkty z szerokiej
oferty firmy, jak choæby
akumulatory
hydrauliczne, armatura,
uk³ady hydrauliczne i
smarne czy te¿
elementy techniki
mocowañ.
Dotyczy to przemys³u
chemicznego i
petrochemicznego,
produkcji tworzyw
sztucznych, papieru
oraz farb i lakierów,
odlewni, hutnictwa,
elektrowni czy
urz¹dzeñ dla
oczyszczalni cieków.

HYDAC sprl
3700 Tongeren

GR

Technika morska
stawia szczególne
wymagania
materia³om,
funkcjonalnoci oraz
niezawodnoci.
Bazuj¹c na swoich
wysokich
wymaganiach
jakociowych firma
HYDAC spe³nia te
wszystkie ¿¹dania,
st¹d te¿ nasze
produkty pracuj¹ od
wielu lat w
najtrudniejszych
warunkach
eksploatacyjnych, jak
choæby w wie¿ach
wiertniczych,
urz¹dzeniach do
prac g³êbinowych,
systemach do
uk³adania rur oraz
ró¿norodnych
uk³adach hydrauliki
okrêtowej 
przyk³adowo:
Ecofisk

HYDAC w
technice
procesów
przemys³owych

HYDAC Pty. Ltd.
Vic. 3025

H

Energetyka oraz
technika ochrony
rodowiska od wielu
lat charakteryzuj¹ siê
niebywa³ym
postêpem. Elementy
oraz systemy firmy
HYDAC maj¹ swój
sta³y udzia³ we
wszelkich
przedsiêwziêciach
modernizacyjnych i
rozwojowych
realizowanych w
elektrowniach
wêglowych,
wodnych i
elektrociep³owniach,
elektrowniach
wiatrowych,
elektrociep³owniach
opalanych
odpadkami, jak
równie¿ przy
przet³aczaniu i
uszlachetnianiu
noników energii a
tak¿e np. przy
nieszkodliwej dla
rodowiska
obróbce wstêpnej
w oczyszczalniach
cieków lub przy
odzysku
rozpuszczalników
...

HYDAC na
platformach
wiertniczych,
w budowie
okrêtów i
technice
morskiej

HYDAC – worldwide
HYDAC Hydraulik Ges. m.b.H.
4066 Pasching

I

HYDAC w
energetyce i
technice
ochrony
rodowiska

Pracownicy firmy HYDAC, to na
ca³ym wiecie grupa licz¹ca
ponad 2000 in¿ynierów i
techników, którzy od 40 lat
rozwijaj¹ i wytwarzaj¹
rozwi¹zania przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów, zawieraj¹ce
wysokojakociowe produkty i
systemy o znakomitych
parametrach technicznych.
Ca³a obs³uga, pocz¹wszy od
prac badawczo-rozwojowych
poprzez konstrukcjê a¿ do
produkcji seryjnej lub
rozwi¹zania indywidualnego
odbywa siê na wy³¹czn¹
odpowiedzialnoæ w³aciwego
oddzia³u firmy HYDAC i w
systemie ci¹g³ym, po
najkrótszej drodze od kontaktu z
klientem a¿ po dostarczenie mu
optymalnego produktu, ze
szczególnym naciskiem na
rozwi¹zania znajduj¹ce
najwiêksze uznanie w oczach
klienta.
Maj¹c doskona³¹ orientacjê w
potrzebach rynku, dysponuj¹c
wieloletnim dowiadczeniem w
najró¿niejszych ga³êziach
przemys³u oraz wykazuj¹c siê
po czêci referencjami z
ekstremalnych zastosowañ
swoich produktów osi¹gamy
swój cel, staj¹c siê w prawie
wszystkich bran¿ach jednym z
najwa¿niejszych partnerów
naszych klientów.
Wszêdzie, gdzie wymagane jest
po³¹czenie techniki p³ynów z
elektronik¹ oraz wiedza
techniczna, tam mo¿ecie
Pañstwo spotkaæ siê z firm¹
HYDAC. Maj¹c na ca³ym wiecie
powy¿ej 3000 pracowników,
ponad 30 spó³ek zagranicznych
oraz ponad 1000 partnerów
handlowych jestemy ze swoim
doradztwem technicznym,
dostawami oraz serwisem w
bezporedniej bliskoci naszych
klientów.
Nasi wspó³pracownicy s¹ do
Pañstwa dyspozycji,
wykorzystujcie ich wiedzê i
umiejêtnoci kontaktuj¹c siê z
nimi. Wspólnie z Pañstwem na
pewno znajd¹ optymalne
rozwi¹zania postawionych przez
Was zadañ.
Dane zawarte w niniejszym
prospekcie odnosz¹ siê do
opisanych warunków pracy i
zastosowania. W przypadku
odmiennych warunków
zastosowania i/lub pracy
prosimy zwróciæ siê do
w³aciwego przedstawiciela
firmy HYDAC. Zastrzega siê
prawo do wprowadzania zmian
technicznych do danych
zawartych w niniejszym
prospekcie.

J

Prace badawcze,
rozwojowe oraz produkcja.
Wszystko pod jednym dachem

Komponenty i systemy.
Spe³niaj¹ wymagania bran¿owe
oraz indywidualne potrzeby klientów.
Kompleksowa oferta firmy

HYDAC w
budowie
maszyn

HYDAC w
technice
pojazdowej

Ju¿ od momentu
za³o¿enia firmy
jestemy partnerem
przemys³u
maszynowego
praktycznie we
wszystkich jego
obszarach. Obok
doskona³ej
znajomoci bran¿y i
du¿ego wyboru
³atwych do
zaadaptowania
pojedynczych
elementów, oferujemy
równie¿ rozwi¹zania
systemowe
dopasowane do
indywidualnych
potrzeb do
zastosowania w
obrabiarkach,
wtryskarkach do
tworzyw sztucznych,
maszynach i
stanowiskach
badawczych,
prasach,
manipulatorach
kuniczych,
robotach
spawalniczych ...
Zaliczaj¹ siê do nich
np.: agregaty
smarne do urz¹dzeñ
walcowniczych i
hutniczych,
przek³adni, maszyn
papierniczych ...

Zmniejszenie
gabarytów oraz masy
przy równoczesnym
wzrocie wydajnoci i
mocy by³o zawsze
podstawowym celem
naszych in¿ynierów.

... a gdzie jeszcze
moglibymy Pañstwu
pomóc?

Efekt tych d¹¿eñ w
postaci
wysokowydajnych i
niezawodnych
elementów oraz
systemów o zwartej
budowie znajdziecie
Pañstwo w maszynach
budowlanych,
maszynach oraz
urz¹dzeniach dla
rolnictwa i
lenictwa,
podnonikach i
podestach
ruchomych, ciê¿kich
platformach
kolejowych i
samochodowych ...
Nasze rozwi¹zania
u¿ywane s¹ równie¿ w
publicznych rodkach
transportu  tak w
airbusie, jak i
tramwaju, w
poci¹gach
ekspresowych oraz
innych rodzajach
poci¹gów
eksploatowanych
przez kolej,
samochodach
osobowych i
ciê¿arowych, czy te¿
w uk³adach
hydraulicznych na
statkach ...
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Dotyczy to przemys³u
chemicznego i
petrochemicznego,
produkcji tworzyw
sztucznych, papieru
oraz farb i lakierów,
odlewni, hutnictwa,
elektrowni czy
urz¹dzeñ dla
oczyszczalni cieków.

HYDAC sprl
3700 Tongeren
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Technika morska
stawia szczególne
wymagania
materia³om,
funkcjonalnoci oraz
niezawodnoci.
Bazuj¹c na swoich
wysokich
wymaganiach
jakociowych firma
HYDAC spe³nia te
wszystkie ¿¹dania,
st¹d te¿ nasze
produkty pracuj¹ od
wielu lat w
najtrudniejszych
warunkach
eksploatacyjnych, jak
choæby w wie¿ach
wiertniczych,
urz¹dzeniach do
prac g³êbinowych,
systemach do
uk³adania rur oraz
ró¿norodnych
uk³adach hydrauliki
okrêtowej 
przyk³adowo:
Ecofisk

HYDAC w
technice
procesów
przemys³owych

HYDAC Pty. Ltd.
Vic. 3025
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Energetyka oraz
technika ochrony
rodowiska od wielu
lat charakteryzuj¹ siê
niebywa³ym
postêpem. Elementy
oraz systemy firmy
HYDAC maj¹ swój
sta³y udzia³ we
wszelkich
przedsiêwziêciach
modernizacyjnych i
rozwojowych
realizowanych w
elektrowniach
wêglowych,
wodnych i
elektrociep³owniach,
elektrowniach
wiatrowych,
elektrociep³owniach
opalanych
odpadkami, jak
równie¿ przy
przet³aczaniu i
uszlachetnianiu
noników energii a
tak¿e np. przy
nieszkodliwej dla
rodowiska
obróbce wstêpnej
w oczyszczalniach
cieków lub przy
odzysku
rozpuszczalników
...

HYDAC na
platformach
wiertniczych,
w budowie
okrêtów i
technice
morskiej

HYDAC – worldwide
HYDAC Hydraulik Ges. m.b.H.
4066 Pasching

I

HYDAC w
energetyce i
technice
ochrony
rodowiska

Pracownicy firmy HYDAC, to na
ca³ym wiecie grupa licz¹ca
ponad 2000 in¿ynierów i
techników, którzy od 40 lat
rozwijaj¹ i wytwarzaj¹
rozwi¹zania przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów, zawieraj¹ce
wysokojakociowe produkty i
systemy o znakomitych
parametrach technicznych.
Ca³a obs³uga, pocz¹wszy od
prac badawczo-rozwojowych
poprzez konstrukcjê a¿ do
produkcji seryjnej lub
rozwi¹zania indywidualnego
odbywa siê na wy³¹czn¹
odpowiedzialnoæ w³aciwego
oddzia³u firmy HYDAC i w
systemie ci¹g³ym, po
najkrótszej drodze od kontaktu z
klientem a¿ po dostarczenie mu
optymalnego produktu, ze
szczególnym naciskiem na
rozwi¹zania znajduj¹ce
najwiêksze uznanie w oczach
klienta.
Maj¹c doskona³¹ orientacjê w
potrzebach rynku, dysponuj¹c
wieloletnim dowiadczeniem w
najró¿niejszych ga³êziach
przemys³u oraz wykazuj¹c siê
po czêci referencjami z
ekstremalnych zastosowañ
swoich produktów osi¹gamy
swój cel, staj¹c siê w prawie
wszystkich bran¿ach jednym z
najwa¿niejszych partnerów
naszych klientów.
Wszêdzie, gdzie wymagane jest
po³¹czenie techniki p³ynów z
elektronik¹ oraz wiedza
techniczna, tam mo¿ecie
Pañstwo spotkaæ siê z firm¹
HYDAC. Maj¹c na ca³ym wiecie
powy¿ej 3000 pracowników,
ponad 30 spó³ek zagranicznych
oraz ponad 1000 partnerów
handlowych jestemy ze swoim
doradztwem technicznym,
dostawami oraz serwisem w
bezporedniej bliskoci naszych
klientów.
Nasi wspó³pracownicy s¹ do
Pañstwa dyspozycji,
wykorzystujcie ich wiedzê i
umiejêtnoci kontaktuj¹c siê z
nimi. Wspólnie z Pañstwem na
pewno znajd¹ optymalne
rozwi¹zania postawionych przez
Was zadañ.
Dane zawarte w niniejszym
prospekcie odnosz¹ siê do
opisanych warunków pracy i
zastosowania. W przypadku
odmiennych warunków
zastosowania i/lub pracy
prosimy zwróciæ siê do
w³aciwego przedstawiciela
firmy HYDAC. Zastrzega siê
prawo do wprowadzania zmian
technicznych do danych
zawartych w niniejszym
prospekcie.

J

Prace badawcze,
rozwojowe oraz produkcja.
Wszystko pod jednym dachem

Komponenty i systemy.
Spe³niaj¹ wymagania bran¿owe
oraz indywidualne potrzeby klientów.
Kompleksowa oferta firmy

HYDAC w
budowie
maszyn

HYDAC w
technice
pojazdowej

Ju¿ od momentu
za³o¿enia firmy
jestemy partnerem
przemys³u
maszynowego
praktycznie we
wszystkich jego
obszarach. Obok
doskona³ej
znajomoci bran¿y i
du¿ego wyboru
³atwych do
zaadaptowania
pojedynczych
elementów, oferujemy
równie¿ rozwi¹zania
systemowe
dopasowane do
indywidualnych
potrzeb do
zastosowania w
obrabiarkach,
wtryskarkach do
tworzyw sztucznych,
maszynach i
stanowiskach
badawczych,
prasach,
manipulatorach
kuniczych,
robotach
spawalniczych ...
Zaliczaj¹ siê do nich
np.: agregaty
smarne do urz¹dzeñ
walcowniczych i
hutniczych,
przek³adni, maszyn
papierniczych ...

Zmniejszenie
gabarytów oraz masy
przy równoczesnym
wzrocie wydajnoci i
mocy by³o zawsze
podstawowym celem
naszych in¿ynierów.

... a gdzie jeszcze
moglibymy Pañstwu
pomóc?

Efekt tych d¹¿eñ w
postaci
wysokowydajnych i
niezawodnych
elementów oraz
systemów o zwartej
budowie znajdziecie
Pañstwo w maszynach
budowlanych,
maszynach oraz
urz¹dzeniach dla
rolnictwa i
lenictwa,
podnonikach i
podestach
ruchomych, ciê¿kich
platformach
kolejowych i
samochodowych ...
Nasze rozwi¹zania
u¿ywane s¹ równie¿ w
publicznych rodkach
transportu  tak w
airbusie, jak i
tramwaju, w
poci¹gach
ekspresowych oraz
innych rodzajach
poci¹gów
eksploatowanych
przez kolej,
samochodach
osobowych i
ciê¿arowych, czy te¿
w uk³adach
hydraulicznych na
statkach ...

Perfekcyjny program dla techniki p³ynów  dostawa z jednej rêki.

Hydroakmulatory

Technika filtracji
Komponenty

Firma HYDAC  jedyny na ca³ym
wiecie producent akumulatorów
hydraulicznych wszystkich typów 
pêcherzowych, t³okowych,
membranowych oraz t³umików pulsacji
 oferuje nie tylko najobszerniejszy
program ich produkcji, lecz równie¿ dla
ka¿dego przypadku zastosowania
zapewnia optymalne rozwi¹zanie
techniczne w postaci pojedynczych
elementów lub kompletnych systemów.

Oferta firmy HYDAC obejmuje elementy i systemy
do usuwania zanieczyszczeñ sta³ych, ciek³ych i
gazowych oraz do oddzielania wody z cieczy
hydraulicznych i smarnych, jak równie¿ do
diagnostyki i analizy stanu mediów roboczych.
Efektywnoæ prac badawczo-rozwojowych oraz
zapewnienie jakoci gwarantuj¹ laboratoria i
stanowiska badawcze wyposa¿one wed³ug
najnowszych standardów wiatowych. Produkcja
odbywa siê w nowoczesnych zak³adach
zlokalizowanych w Niemczech, USA oraz Azji
Wschodniej.

Akumulatory hydrauliczne firmy HYDAC
dostarczane s¹ z dokumentacj¹
techniczn¹ i wiadectwami
materia³owymi dostosowanymi do
wytycznych i przepisów obowi¹zuj¹cych
dla naczyñ cinieniowych w kraju ich
dostawy.
Produkty
Akumulatory pêcherzowe
Akumulatory t³okowe
Akumulatory membranowe
T³umiki pulsacji
Stabilizatory strumienia na ssaniu
T³umiki uderzeñ hydraulicznych
T³umiki ha³asu
Bloki zabezpieczaj¹co-odcinaj¹ce
Przyrz¹dy do nape³niania i kontroli
Elementy mocuj¹ce
Przyrz¹dy i agregaty do nape³niania
azotem
y Stacje akumulatorów hydraulicznych
y Zestawy akumulacyjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Gromadzenie energii
Zasilanie energi¹ stanowisk
badawczych
Kompensacja rozszerzalnoci cieczy
Kompensacja przecieków
Utrzymywanie sta³ego cinienia
Kompensacja wp³ywu temperatury
Kompensacja pulsacji pomp
T³umienie uderzeñ hydraulicznych
T³umienie ha³asu
Rozdzielanie mediów w urz¹dzeniach
smarnych
Kompensacja obci¹¿eñ

Filtry firmy HYDAC spe³niaj¹ oczekiwania
rynku poprzez:
wysoki stopieñ separacji zanieczyszczeñ w
szerokim zakresie ró¿nicy cinieñ
niewielkie straty cinienia, równie¿ podczas
startu na zimno"
wysok¹ odpornoæ na zgniecenie
wysok¹ ch³onnoæ zanieczyszczeñ = wyd³u¿enie
okresów miêdzykonserwacyjnych
zmniejszenie gabarytów
dopasowanie korpusów filtrów do maszyn
niewielk¹ masê
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Filtry sieciowe do 450 bar, Qmax = 15.000 l/min
Filtry do monta¿u blokowego do 450 bar,
Qmax = 1.300 l/min
Filtry powrotne do 25 bar, Qmax = 7.800 l/min
Filtry ssawne, Qmax = 1.000 l/min
Filtry off-line dla mediów silnie zanieczyszczonych
Wk³ady filtruj¹ce
Materia³y filtracyjne: w³óknina szklana, w³óknina
metalowa, siatka druciana, papier oraz tworzywo
sztuczne nadaj¹ce siê do spopielenia
Dok³adnoæ filtracji: 3 µm  200 µm
Wskaniki zabrudzenia filtra:
optyczne, elektryczne, elektroniczne
Filtry wlewowe i napowietrzaj¹ce; dok³adnoæ
filtracji: 3 oraz 10 µm
Typowe zastosowania
Hydraulika olejowa
Uk³ady smarne
Obrabiarki, wtryskarki, maszyny odlewnicze
Hutnictwo, budownictwo wodne, górnictwo
Platformy ruchome
Platformy wiertnicze
Energetyka
Przek³adnie i pojazdy
Maszyny mobilne
Urz¹dzenia z cieczami trudnopalnymi
Maszyny i urz¹dzenia z cieczami biodegradalnymi
Maszyny papiernicze
Stanowiska badawcze ró¿nych rodzajów
Urz¹dzenia czyszcz¹ce

Technika filtracji
Systemy
Oferta obejmuje elementy i
agregaty w wykonaniu
stacjonarnym i przewonym do:
y oddzielania z cieczy
hydraulicznych, olejów smarnych
oraz emulsji zanieczyszczeñ
sta³ych, ciek³ych i gazowych
y pielêgnacji mediów roboczych a
przez to do wyd³u¿enia ich
¿ywotnoci
y kontroli, analizy, diagnostyki i
dokumentowania stanu cieczy
roboczych, szczególnie przy
monta¿u maszyn u wytwórcy oraz
póniejszym ich doposa¿aniu;
rozwiniêto je na podstawie
dowiadczeñ praktycznych i dla
potrzeb praktyki, w oparciu o
szereg prób w warunkach
eksploatacyjnych oraz badania
laboratoryjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Agregaty do nape³niania
Agregaty bocznikowe OLF
Automatyczne agregaty filtracyjne
Agregaty do oddzielania wody FAM
Zestawy do kontroli stanu oleju FCU
Analizatory cyfrowe
Przyrz¹dy diagnostyczne
Zestawy do pobierania próbek oleju
Walizki laboratoryjne do pomiaru i
analizy stanu oleju
Typowe zastosowania
Agregaty hydrauliczne i smarne
Stanowiska badawcze
Urz¹dzenia do nape³niania
zbiorników
Oczyszczanie zanieczyszczonych
urz¹dzeñ
Miejsca stosowania
Stalownie, huty, elektrownie
Maszyny odlewnicze
Cementownie
Maszyny papiernicze
Du¿e przek³adnie
Turbiny
Du¿e sprê¿arki
Maszyny budowlane, rolnicze i lene
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Obrabiarki

Technika filtracji
Procesy
technologiczne
W zakres oferty wchodz¹ systemy,
komponenty i elementy s³u¿¹ce do
oddzielania niepo¿¹danych wtr¹ceñ
z mediów ciek³ych i gazowych w
ró¿nych procesach technologicznych.
Baz¹ naszych
wysokospecjalizowanych
produktów s¹ profesjonalne prace
badawczo-rozwojowe, kontrola i
odbiory przeprowadzane w
odpowiednio wyposa¿onych
laboratoriach i stanowiskach
badawczych.
Produkty
y Filtry sieciowe w wykonaniu ze stali
stopowej i wêglowej dla cinieñ do
1000 bar i temperatur roboczych do
550 °C do filtracji cieczy
agresywnych oraz nisko- i
wysokolepkich
y Wk³ady filtruj¹ce ze stali stopowej
(do regeneracji) wytrzyma³e na
ró¿nicê cinieñ do 210 bar i
temperatury robocze do 440 °C
y Automatyczne filtry
samoczyszcz¹ce o przepustowoci
do 10.000 m3/h do filtracji wody
obiegowej i ch³odniczej
y Agregaty z filtrami membranowymi
do mikro- i ultrafiltracji do
przygotowywania kondensatu
kompresorowego, pielêgnacji
k¹pieli myj¹cych, pop³uczyn itp.
Typowe zastosowania
y Przemys³ chemiczny i
petrochemiczny
y Produkcja tworzyw sztucznych
y Wodne systemy ch³odnicze
y Urz¹dzenia myj¹ce
y Oczyszczalnie cieków
y Urz¹dzenia do zasilania w wodê
y Systemy smarne
y Maszyny papiernicze
y Elektrownie wodne
y Walcownie
y Du¿e silniki

Kompleksowa oferta firmy

Hydraulika
nabojowa

Serwis olejowy

y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y

Centrum serwisowe firmy
HYDAC to szeroki program
us³ug w dziedzinie techniki
p³ynów maj¹cy na celu:
obni¿enie kosztów
zak³adowych
optymalizacjê i zwiêkszenie
dyspozycyjnoci urz¹dzeñ
hydraulicznych i ich
komponentów, uk³adów
smarnych oraz stosowanych
w nich cieczy roboczych
zapobieganie stanom
awaryjnym i usuwanie ich
przyczyn
opracowywanie
indywidualnych pakietów
us³ug
wspomaganie s³u¿b
utrzymania ruchu
przejmowanie zadañ
zwi¹zanych z
uruchamianiem urz¹dzeñ i
utrzymaniem ruchu
Oferta
Serwis i inspekcje
techniczne
Remonty i konserwacje
Naprawy
Doradztwo techniczne i
prowadzenie auditów
Uruchomienia
Przegl¹dy i dopuszczanie
akumulatorów
hydraulicznych
Do realizacji tych zadañ
dysponujemy odpowiednimi
produktami, przyrz¹dami
diagnostycznymi,
agregatami p³ucz¹cymi oraz
wykwalifikowanym
personelem, jak równie¿
wszystkimi niezbêdnymi
dopuszczeniami krajowymi i
miêdzynarodowymi.

y

y

y
y

y

y

y
y

Obejmuje komponenty, modu³y,
podzespo³y, kompletne jednostki
napêdowe i sterownicze w³¹cznie z
elementami elektroniki,
opracowane w naszych
laboratoriach o wysokim
standardzie wyposa¿enia,
odpowiednio zabezpieczone na
bazie prób przeprowadzonych w
warunkach eksploatacyjnych,
produkowane w nowoczesnych
zak³adach, przetestowane w
najtrudniejszych warunkach pracy.
Szeroki wybór zaworów w
wykonaniu nabojowym; zawory
przelewowe, steruj¹ce
przep³ywem, odcinaj¹ce,
rozdzielacze suwakowe,
siedzeniowe i proporcjonalne 
o przelotach nominalnych od
1 do 20
Zawory elektromagnetyczne
wyposa¿one w samodzielnie
przez nas opracowane i
zoptymalizowane systemy
elektromagnetyczne o wysokich
parametrach technicznych,
odporne na wysokie cinienia
Bezprzeciekowe rozdzielacze
siedzeniowe spe³niaj¹ce najwy¿sze
wymogi bezpieczeñstwa
Bloki sterownicze z powszechnie
stosowanymi na rynku
standardowymi systemami
sterowniczymi
Systemy modu³owych bloków
sterowniczych nadaj¹ce siê do
prawie wszystkich sterowañ
hydraulicznych, dostarczane
równie¿ w niewielkich ilociach
Systemy bloków sterowniczych
opracowane na indywidualne
zamówienie wyposa¿one w
akumulatory hydrauliczne, filtry,
przetworniki i inne elementy firmy
HYDAC tworz¹ce bardzo zwarte,
kompleksowe i przygotowane do
bezporedniej zabudowy zespo³y
zoptymalizowane pod k¹tem
technicznym i cenowym
Agregaty kompaktowe i
jednostki napêdowe do rednich
i wysokich cinieñ
Zintegrowane systemy
wyposa¿one w sterowanie
hydrauliczne, zespó³
gromadzenia energii, filtracjê
oraz elektronikê sterownicz¹, co
w po³¹czeniu z bogatym
dowiadczeniem w zakresie
rozwoju oraz zastosowania tych
systemów i komponentów
pozwala na dokonanie
optymalnego wyboru.

Technika
systemów
hydraulicznych
Zastosowania
stacjonarne i
mobilne

Systemy
ch³odz¹ce
Pompy
zasilaj¹ce
Konsole pomp
z ch³odnic¹
powietrzn¹ oleju

Oferta obejmuje bloki
sterownicze, podzespo³y
oraz kompleksowe jednostki
napêdowe z mo¿liwoci¹
sterowania i regulacji
wyposa¿one w czêæ
elektryczn¹ i elektroniczn¹,
przeznaczone do maszyn i
urz¹dzeñ stacjonarnych i
mobilnych. Doradztwo
techniczne zorientowane na
potrzeby naszych klientów
gwarantuje powstanie
optymalnych i
specjalistycznych rozwi¹zañ
postawionych problemów
Typowe zastosowania
y Systemy zawieszeñ osi
powoduj¹ce wyt³umienie
drgañ do zastosowania w
maszynach rolniczych,
lenych i budowlanych
y Systemy regulacji poziomu
dla nadbudówek i kabin
kierowców
y Zwarte, modu³owe agregaty
napêdowe wyposa¿one w
zintegrowane zawory
sterownicze i regulacyjne
oraz inne niezbêdne
komponenty, do
zastosowañ stacjonarnych i
mobilnych
y Samowystarczalne stacje
napêdowe z wielokrotn¹
redundancj¹ skonfigurowane
jako czarne skrzynki, np. do
zastosowania w urz¹dzeniach
energetycznych
y Zwarte serwosystemy i
napêdy nastawników
y Stacje akumulatorów
hydraulicznych do
gromadzenia energii, pracy
awaryjnej oraz dla
urz¹dzeñ symulacyjnych
y Agregaty do smarowania
obiegowego o
pojemnociach zbiorników
do 20.000 l dla turbin,
sprê¿arek, du¿ych
przek³adni oraz maszyn
papierniczych

Oferta obejmuje
komponenty i systemy
techniki ch³odzenia oraz
pompy o budowie
modu³owej. Zosta³y one
dobrane pod k¹tem
potrzeb rynku,
opracowane, rozwiniête,
przebadane i wykonane w
odpowiednio
przygotowanych
laboratoriach,
stanowiskach badawczych
i zak³adach produkcyjnych.
Przeznaczone s¹ do
zastosowania w
maszynach i urz¹dzeniach
stacjonarnych oraz
mobilnych.
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Ch³odnice olejowopowietrzne do 500 kW
Ch³odnice olejowo-wodne
do 300 kW
Systemy ch³odzenia
powietrzem cieczy
roboczych
Agregaty ch³odz¹cofiltruj¹coprzepompowuj¹ce
Pompy ³opatkowe do
200 l/min; 16 bar
Konsole pomp: sztywne, z
t³umieniem ha³asu oraz
ch³odnic¹ olejowopowietrzn¹
Typowe zastosowania
Obrabiarki
Agregaty hydrauliczne
Napêdy hydrostatyczne
Przek³adnie mechaniczne
Elektrownie wiatrowe
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Technika szynowa i
samochodowa

Elektronika
Technika
pomiarowa
Technika
sterowania i
regulacji

Armatura

Oferta obejmuje komponenty i
systemy elektronicznej
techniki pomiarowej,
sterowniczej i regulacyjnej oraz
stosowane przy prowadzeniu
analiz i diagnostyki
S¹ to zarówno przyrz¹dy
standardowe, jak i rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów opracowane w oparciu
o najnowsz¹ wiedzê techniczn¹.
Oprogramowanie i urz¹dzenia
peryferyjne rozwiniêto
wykorzystuj¹c gromadzon¹
przez wiele lat wiedzê i
dowiadczenia praktyczne po
to, by uzyskaæ produkt
spe³niaj¹cy najostrzejsze
wymagania techniki p³ynów.

To tak¿e komponenty i
przyrz¹dy do sygnalizacji i
kontroli poziomu cieczy
roboczej oraz cinienia.

Produkty
y Przetworniki cinienia
y Elektroniczne przekaniki
cinienia jedno- i wielokana³owe
y Przetworniki temperatury
y Przetworniki przep³ywu
y Indukcyjne przetworniki
przemieszczenia
y Indukcyjne przetworniki
kontroli po³o¿enia
y Wywietlacze
y Przyrz¹dy do diagnostyki
systemów hydraulicznych
y Wzmacniacze proporcjonalne
y Specjalistyczne rozwi¹zania
do realizacji zadañ
sterowniczych i regulacyjnych
y Wszystkie te produkty
posiadaj¹ znak CE
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Urz¹dzenia stacjonarne i mobilne
Prasy
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Obrabiarki
Urz¹dzenia hydrotechniczne
Stanowiska badawcze
Maszyny budowlane, rolnicze
i lene
Budowa pojazdów
Maszyny papiernicze
Elektrownie itp.

W zakres oferty wchodzi
armatura kulowa
przeznaczona dla mediów
p³ynnych i gazowych oraz
systemy sterowania
zaworami kulowymi.

Dochodz¹ jeszcze produkty
standardowe oraz
rozwi¹zania specjalistyczne
przystosowane do
wysokich wymagañ w
zakresie bezpieczeñstwa
do zastosowañ
stacjonarnych i mobilnych.
Ci¹g³y rozwój oraz wysokie
wymogi stawiane przy ich
produkcji gwarantuj¹
odpowiedni¹ jakoæ i dobry
odbiór na rynku.

HY-ROS
Technika
mocowañ
Oferta obejmuje sztywne i
podatne elementy i
systemy techniki
mocowañ przeznaczone
dla ruroci¹gów, wê¿y,
kabli, zbiorników oraz
podzespo³ów i zespo³ów
maszynowych.
S¹ to w wiêkszoci
znormalizowane produkty
standardowe, choæ mog¹
byæ rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów z wykorzystaniem
metali, tworzyw
sztucznych oraz
elastomerów.
Wszystkie konstrukcje
oraz ich jakoæ
odpowiadaj¹ szczególnym
wymaganiom stawianym
przez pojazdy ko³owe i
szynowe, instalacje
rurowe, maszyny dla
budownictwa, rolnictwa i
lenictwa, maszyny
ogólnego przeznaczenia,
energetykê, przemys³
chemiczny i
petrochemiczny,
platformy wiertnicze oraz
przemys³ stoczniowy.

Produkty
Zawory kulowe dwudro¿ne
Zawory kulowe trójdro¿ne
Zawory kulowe wielodro¿ne
Konstrukcje blokowe
Bloki wielofunkcyjne
wykonane ze stali
stopowej lub wêglowej, z
przy³¹czami gwintowymi,
ko³nierzowymi lub w wersji
nabojowej
y Urz¹dzenia do sygnalizacji
poziomu wyposa¿one we
wskaniki optyczne lub
optyczno-elektroniczne
y Prze³¹czniki
manometryczne
zawieraj¹ce do 6 punktów
pomiarowych

Produkty
y Elementy i systemy
mocowañ i podzespo³y
monta¿owe opracowane w
oparciu o normê DIN 3015

Typowe zastosowania
y Budowa urz¹dzeñ
hydraulicznych i smarnych
oraz przeznaczonych dla
gazownictwa oraz
przemys³u chemicznego i
petrochemicznego
y Platformy wiertnicze oraz
technika morska
y Maszyny budowlane,
rolnicze i lene, pojazdy oraz
ogólna budowa maszyn

Typowe zastosowania
y Akumulatory hydrauliczne,
zbiorniki cinieniowe i
powietrzne
y Elementy budowy maszyn
y Obni¿enie poziomu ha³asu
y Wyt³umianie drgañ
y Przekrywanie tolerancji
rednic rur
y Ruroci¹gi i kable w bardzo
w¹skich pomieszczeniach
y Podzespo³y monta¿owe

y
y
y
y
y

Perfekcyjny program dla techniki p³ynów  dostawa z jednej rêki.

Hydroakmulatory

Technika filtracji
Komponenty

Firma HYDAC  jedyny na ca³ym
wiecie producent akumulatorów
hydraulicznych wszystkich typów 
pêcherzowych, t³okowych,
membranowych oraz t³umików pulsacji
 oferuje nie tylko najobszerniejszy
program ich produkcji, lecz równie¿ dla
ka¿dego przypadku zastosowania
zapewnia optymalne rozwi¹zanie
techniczne w postaci pojedynczych
elementów lub kompletnych systemów.

Oferta firmy HYDAC obejmuje elementy i systemy
do usuwania zanieczyszczeñ sta³ych, ciek³ych i
gazowych oraz do oddzielania wody z cieczy
hydraulicznych i smarnych, jak równie¿ do
diagnostyki i analizy stanu mediów roboczych.
Efektywnoæ prac badawczo-rozwojowych oraz
zapewnienie jakoci gwarantuj¹ laboratoria i
stanowiska badawcze wyposa¿one wed³ug
najnowszych standardów wiatowych. Produkcja
odbywa siê w nowoczesnych zak³adach
zlokalizowanych w Niemczech, USA oraz Azji
Wschodniej.

Akumulatory hydrauliczne firmy HYDAC
dostarczane s¹ z dokumentacj¹
techniczn¹ i wiadectwami
materia³owymi dostosowanymi do
wytycznych i przepisów obowi¹zuj¹cych
dla naczyñ cinieniowych w kraju ich
dostawy.
Produkty
Akumulatory pêcherzowe
Akumulatory t³okowe
Akumulatory membranowe
T³umiki pulsacji
Stabilizatory strumienia na ssaniu
T³umiki uderzeñ hydraulicznych
T³umiki ha³asu
Bloki zabezpieczaj¹co-odcinaj¹ce
Przyrz¹dy do nape³niania i kontroli
Elementy mocuj¹ce
Przyrz¹dy i agregaty do nape³niania
azotem
y Stacje akumulatorów hydraulicznych
y Zestawy akumulacyjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Gromadzenie energii
Zasilanie energi¹ stanowisk
badawczych
Kompensacja rozszerzalnoci cieczy
Kompensacja przecieków
Utrzymywanie sta³ego cinienia
Kompensacja wp³ywu temperatury
Kompensacja pulsacji pomp
T³umienie uderzeñ hydraulicznych
T³umienie ha³asu
Rozdzielanie mediów w urz¹dzeniach
smarnych
Kompensacja obci¹¿eñ

Filtry firmy HYDAC spe³niaj¹ oczekiwania
rynku poprzez:
wysoki stopieñ separacji zanieczyszczeñ w
szerokim zakresie ró¿nicy cinieñ
niewielkie straty cinienia, równie¿ podczas
startu na zimno"
wysok¹ odpornoæ na zgniecenie
wysok¹ ch³onnoæ zanieczyszczeñ = wyd³u¿enie
okresów miêdzykonserwacyjnych
zmniejszenie gabarytów
dopasowanie korpusów filtrów do maszyn
niewielk¹ masê
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Filtry sieciowe do 450 bar, Qmax = 15.000 l/min
Filtry do monta¿u blokowego do 450 bar,
Qmax = 1.300 l/min
Filtry powrotne do 25 bar, Qmax = 7.800 l/min
Filtry ssawne, Qmax = 1.000 l/min
Filtry off-line dla mediów silnie zanieczyszczonych
Wk³ady filtruj¹ce
Materia³y filtracyjne: w³óknina szklana, w³óknina
metalowa, siatka druciana, papier oraz tworzywo
sztuczne nadaj¹ce siê do spopielenia
Dok³adnoæ filtracji: 3 µm  200 µm
Wskaniki zabrudzenia filtra:
optyczne, elektryczne, elektroniczne
Filtry wlewowe i napowietrzaj¹ce; dok³adnoæ
filtracji: 3 oraz 10 µm
Typowe zastosowania
Hydraulika olejowa
Uk³ady smarne
Obrabiarki, wtryskarki, maszyny odlewnicze
Hutnictwo, budownictwo wodne, górnictwo
Platformy ruchome
Platformy wiertnicze
Energetyka
Przek³adnie i pojazdy
Maszyny mobilne
Urz¹dzenia z cieczami trudnopalnymi
Maszyny i urz¹dzenia z cieczami biodegradalnymi
Maszyny papiernicze
Stanowiska badawcze ró¿nych rodzajów
Urz¹dzenia czyszcz¹ce

Technika filtracji
Systemy
Oferta obejmuje elementy i
agregaty w wykonaniu
stacjonarnym i przewonym do:
y oddzielania z cieczy
hydraulicznych, olejów smarnych
oraz emulsji zanieczyszczeñ
sta³ych, ciek³ych i gazowych
y pielêgnacji mediów roboczych a
przez to do wyd³u¿enia ich
¿ywotnoci
y kontroli, analizy, diagnostyki i
dokumentowania stanu cieczy
roboczych, szczególnie przy
monta¿u maszyn u wytwórcy oraz
póniejszym ich doposa¿aniu;
rozwiniêto je na podstawie
dowiadczeñ praktycznych i dla
potrzeb praktyki, w oparciu o
szereg prób w warunkach
eksploatacyjnych oraz badania
laboratoryjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Agregaty do nape³niania
Agregaty bocznikowe OLF
Automatyczne agregaty filtracyjne
Agregaty do oddzielania wody FAM
Zestawy do kontroli stanu oleju FCU
Analizatory cyfrowe
Przyrz¹dy diagnostyczne
Zestawy do pobierania próbek oleju
Walizki laboratoryjne do pomiaru i
analizy stanu oleju
Typowe zastosowania
Agregaty hydrauliczne i smarne
Stanowiska badawcze
Urz¹dzenia do nape³niania
zbiorników
Oczyszczanie zanieczyszczonych
urz¹dzeñ
Miejsca stosowania
Stalownie, huty, elektrownie
Maszyny odlewnicze
Cementownie
Maszyny papiernicze
Du¿e przek³adnie
Turbiny
Du¿e sprê¿arki
Maszyny budowlane, rolnicze i lene
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Obrabiarki

Technika filtracji
Procesy
technologiczne
W zakres oferty wchodz¹ systemy,
komponenty i elementy s³u¿¹ce do
oddzielania niepo¿¹danych wtr¹ceñ
z mediów ciek³ych i gazowych w
ró¿nych procesach technologicznych.
Baz¹ naszych
wysokospecjalizowanych
produktów s¹ profesjonalne prace
badawczo-rozwojowe, kontrola i
odbiory przeprowadzane w
odpowiednio wyposa¿onych
laboratoriach i stanowiskach
badawczych.
Produkty
y Filtry sieciowe w wykonaniu ze stali
stopowej i wêglowej dla cinieñ do
1000 bar i temperatur roboczych do
550 °C do filtracji cieczy
agresywnych oraz nisko- i
wysokolepkich
y Wk³ady filtruj¹ce ze stali stopowej
(do regeneracji) wytrzyma³e na
ró¿nicê cinieñ do 210 bar i
temperatury robocze do 440 °C
y Automatyczne filtry
samoczyszcz¹ce o przepustowoci
do 10.000 m3/h do filtracji wody
obiegowej i ch³odniczej
y Agregaty z filtrami membranowymi
do mikro- i ultrafiltracji do
przygotowywania kondensatu
kompresorowego, pielêgnacji
k¹pieli myj¹cych, pop³uczyn itp.
Typowe zastosowania
y Przemys³ chemiczny i
petrochemiczny
y Produkcja tworzyw sztucznych
y Wodne systemy ch³odnicze
y Urz¹dzenia myj¹ce
y Oczyszczalnie cieków
y Urz¹dzenia do zasilania w wodê
y Systemy smarne
y Maszyny papiernicze
y Elektrownie wodne
y Walcownie
y Du¿e silniki

Kompleksowa oferta firmy

Hydraulika
nabojowa

Serwis olejowy

y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y

Centrum serwisowe firmy
HYDAC to szeroki program
us³ug w dziedzinie techniki
p³ynów maj¹cy na celu:
obni¿enie kosztów
zak³adowych
optymalizacjê i zwiêkszenie
dyspozycyjnoci urz¹dzeñ
hydraulicznych i ich
komponentów, uk³adów
smarnych oraz stosowanych
w nich cieczy roboczych
zapobieganie stanom
awaryjnym i usuwanie ich
przyczyn
opracowywanie
indywidualnych pakietów
us³ug
wspomaganie s³u¿b
utrzymania ruchu
przejmowanie zadañ
zwi¹zanych z
uruchamianiem urz¹dzeñ i
utrzymaniem ruchu
Oferta
Serwis i inspekcje
techniczne
Remonty i konserwacje
Naprawy
Doradztwo techniczne i
prowadzenie auditów
Uruchomienia
Przegl¹dy i dopuszczanie
akumulatorów
hydraulicznych
Do realizacji tych zadañ
dysponujemy odpowiednimi
produktami, przyrz¹dami
diagnostycznymi,
agregatami p³ucz¹cymi oraz
wykwalifikowanym
personelem, jak równie¿
wszystkimi niezbêdnymi
dopuszczeniami krajowymi i
miêdzynarodowymi.

y

y

y
y

y

y

y
y

Obejmuje komponenty, modu³y,
podzespo³y, kompletne jednostki
napêdowe i sterownicze w³¹cznie z
elementami elektroniki,
opracowane w naszych
laboratoriach o wysokim
standardzie wyposa¿enia,
odpowiednio zabezpieczone na
bazie prób przeprowadzonych w
warunkach eksploatacyjnych,
produkowane w nowoczesnych
zak³adach, przetestowane w
najtrudniejszych warunkach pracy.
Szeroki wybór zaworów w
wykonaniu nabojowym; zawory
przelewowe, steruj¹ce
przep³ywem, odcinaj¹ce,
rozdzielacze suwakowe,
siedzeniowe i proporcjonalne 
o przelotach nominalnych od
1 do 20
Zawory elektromagnetyczne
wyposa¿one w samodzielnie
przez nas opracowane i
zoptymalizowane systemy
elektromagnetyczne o wysokich
parametrach technicznych,
odporne na wysokie cinienia
Bezprzeciekowe rozdzielacze
siedzeniowe spe³niaj¹ce najwy¿sze
wymogi bezpieczeñstwa
Bloki sterownicze z powszechnie
stosowanymi na rynku
standardowymi systemami
sterowniczymi
Systemy modu³owych bloków
sterowniczych nadaj¹ce siê do
prawie wszystkich sterowañ
hydraulicznych, dostarczane
równie¿ w niewielkich ilociach
Systemy bloków sterowniczych
opracowane na indywidualne
zamówienie wyposa¿one w
akumulatory hydrauliczne, filtry,
przetworniki i inne elementy firmy
HYDAC tworz¹ce bardzo zwarte,
kompleksowe i przygotowane do
bezporedniej zabudowy zespo³y
zoptymalizowane pod k¹tem
technicznym i cenowym
Agregaty kompaktowe i
jednostki napêdowe do rednich
i wysokich cinieñ
Zintegrowane systemy
wyposa¿one w sterowanie
hydrauliczne, zespó³
gromadzenia energii, filtracjê
oraz elektronikê sterownicz¹, co
w po³¹czeniu z bogatym
dowiadczeniem w zakresie
rozwoju oraz zastosowania tych
systemów i komponentów
pozwala na dokonanie
optymalnego wyboru.

Technika
systemów
hydraulicznych
Zastosowania
stacjonarne i
mobilne

Systemy
ch³odz¹ce
Pompy
zasilaj¹ce
Konsole pomp
z ch³odnic¹
powietrzn¹ oleju

Oferta obejmuje bloki
sterownicze, podzespo³y
oraz kompleksowe jednostki
napêdowe z mo¿liwoci¹
sterowania i regulacji
wyposa¿one w czêæ
elektryczn¹ i elektroniczn¹,
przeznaczone do maszyn i
urz¹dzeñ stacjonarnych i
mobilnych. Doradztwo
techniczne zorientowane na
potrzeby naszych klientów
gwarantuje powstanie
optymalnych i
specjalistycznych rozwi¹zañ
postawionych problemów
Typowe zastosowania
y Systemy zawieszeñ osi
powoduj¹ce wyt³umienie
drgañ do zastosowania w
maszynach rolniczych,
lenych i budowlanych
y Systemy regulacji poziomu
dla nadbudówek i kabin
kierowców
y Zwarte, modu³owe agregaty
napêdowe wyposa¿one w
zintegrowane zawory
sterownicze i regulacyjne
oraz inne niezbêdne
komponenty, do
zastosowañ stacjonarnych i
mobilnych
y Samowystarczalne stacje
napêdowe z wielokrotn¹
redundancj¹ skonfigurowane
jako czarne skrzynki, np. do
zastosowania w urz¹dzeniach
energetycznych
y Zwarte serwosystemy i
napêdy nastawników
y Stacje akumulatorów
hydraulicznych do
gromadzenia energii, pracy
awaryjnej oraz dla
urz¹dzeñ symulacyjnych
y Agregaty do smarowania
obiegowego o
pojemnociach zbiorników
do 20.000 l dla turbin,
sprê¿arek, du¿ych
przek³adni oraz maszyn
papierniczych

Oferta obejmuje
komponenty i systemy
techniki ch³odzenia oraz
pompy o budowie
modu³owej. Zosta³y one
dobrane pod k¹tem
potrzeb rynku,
opracowane, rozwiniête,
przebadane i wykonane w
odpowiednio
przygotowanych
laboratoriach,
stanowiskach badawczych
i zak³adach produkcyjnych.
Przeznaczone s¹ do
zastosowania w
maszynach i urz¹dzeniach
stacjonarnych oraz
mobilnych.
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Ch³odnice olejowopowietrzne do 500 kW
Ch³odnice olejowo-wodne
do 300 kW
Systemy ch³odzenia
powietrzem cieczy
roboczych
Agregaty ch³odz¹cofiltruj¹coprzepompowuj¹ce
Pompy ³opatkowe do
200 l/min; 16 bar
Konsole pomp: sztywne, z
t³umieniem ha³asu oraz
ch³odnic¹ olejowopowietrzn¹
Typowe zastosowania
Obrabiarki
Agregaty hydrauliczne
Napêdy hydrostatyczne
Przek³adnie mechaniczne
Elektrownie wiatrowe
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Technika szynowa i
samochodowa

Elektronika
Technika
pomiarowa
Technika
sterowania i
regulacji

Armatura

Oferta obejmuje komponenty i
systemy elektronicznej
techniki pomiarowej,
sterowniczej i regulacyjnej oraz
stosowane przy prowadzeniu
analiz i diagnostyki
S¹ to zarówno przyrz¹dy
standardowe, jak i rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów opracowane w oparciu
o najnowsz¹ wiedzê techniczn¹.
Oprogramowanie i urz¹dzenia
peryferyjne rozwiniêto
wykorzystuj¹c gromadzon¹
przez wiele lat wiedzê i
dowiadczenia praktyczne po
to, by uzyskaæ produkt
spe³niaj¹cy najostrzejsze
wymagania techniki p³ynów.

To tak¿e komponenty i
przyrz¹dy do sygnalizacji i
kontroli poziomu cieczy
roboczej oraz cinienia.

Produkty
y Przetworniki cinienia
y Elektroniczne przekaniki
cinienia jedno- i wielokana³owe
y Przetworniki temperatury
y Przetworniki przep³ywu
y Indukcyjne przetworniki
przemieszczenia
y Indukcyjne przetworniki
kontroli po³o¿enia
y Wywietlacze
y Przyrz¹dy do diagnostyki
systemów hydraulicznych
y Wzmacniacze proporcjonalne
y Specjalistyczne rozwi¹zania
do realizacji zadañ
sterowniczych i regulacyjnych
y Wszystkie te produkty
posiadaj¹ znak CE
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Urz¹dzenia stacjonarne i mobilne
Prasy
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Obrabiarki
Urz¹dzenia hydrotechniczne
Stanowiska badawcze
Maszyny budowlane, rolnicze
i lene
Budowa pojazdów
Maszyny papiernicze
Elektrownie itp.

W zakres oferty wchodzi
armatura kulowa
przeznaczona dla mediów
p³ynnych i gazowych oraz
systemy sterowania
zaworami kulowymi.

Dochodz¹ jeszcze produkty
standardowe oraz
rozwi¹zania specjalistyczne
przystosowane do
wysokich wymagañ w
zakresie bezpieczeñstwa
do zastosowañ
stacjonarnych i mobilnych.
Ci¹g³y rozwój oraz wysokie
wymogi stawiane przy ich
produkcji gwarantuj¹
odpowiedni¹ jakoæ i dobry
odbiór na rynku.

HY-ROS
Technika
mocowañ
Oferta obejmuje sztywne i
podatne elementy i
systemy techniki
mocowañ przeznaczone
dla ruroci¹gów, wê¿y,
kabli, zbiorników oraz
podzespo³ów i zespo³ów
maszynowych.
S¹ to w wiêkszoci
znormalizowane produkty
standardowe, choæ mog¹
byæ rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów z wykorzystaniem
metali, tworzyw
sztucznych oraz
elastomerów.
Wszystkie konstrukcje
oraz ich jakoæ
odpowiadaj¹ szczególnym
wymaganiom stawianym
przez pojazdy ko³owe i
szynowe, instalacje
rurowe, maszyny dla
budownictwa, rolnictwa i
lenictwa, maszyny
ogólnego przeznaczenia,
energetykê, przemys³
chemiczny i
petrochemiczny,
platformy wiertnicze oraz
przemys³ stoczniowy.

Produkty
Zawory kulowe dwudro¿ne
Zawory kulowe trójdro¿ne
Zawory kulowe wielodro¿ne
Konstrukcje blokowe
Bloki wielofunkcyjne
wykonane ze stali
stopowej lub wêglowej, z
przy³¹czami gwintowymi,
ko³nierzowymi lub w wersji
nabojowej
y Urz¹dzenia do sygnalizacji
poziomu wyposa¿one we
wskaniki optyczne lub
optyczno-elektroniczne
y Prze³¹czniki
manometryczne
zawieraj¹ce do 6 punktów
pomiarowych

Produkty
y Elementy i systemy
mocowañ i podzespo³y
monta¿owe opracowane w
oparciu o normê DIN 3015

Typowe zastosowania
y Budowa urz¹dzeñ
hydraulicznych i smarnych
oraz przeznaczonych dla
gazownictwa oraz
przemys³u chemicznego i
petrochemicznego
y Platformy wiertnicze oraz
technika morska
y Maszyny budowlane,
rolnicze i lene, pojazdy oraz
ogólna budowa maszyn

Typowe zastosowania
y Akumulatory hydrauliczne,
zbiorniki cinieniowe i
powietrzne
y Elementy budowy maszyn
y Obni¿enie poziomu ha³asu
y Wyt³umianie drgañ
y Przekrywanie tolerancji
rednic rur
y Ruroci¹gi i kable w bardzo
w¹skich pomieszczeniach
y Podzespo³y monta¿owe

y
y
y
y
y

Perfekcyjny program dla techniki p³ynów  dostawa z jednej rêki.

Hydroakmulatory

Technika filtracji
Komponenty

Firma HYDAC  jedyny na ca³ym
wiecie producent akumulatorów
hydraulicznych wszystkich typów 
pêcherzowych, t³okowych,
membranowych oraz t³umików pulsacji
 oferuje nie tylko najobszerniejszy
program ich produkcji, lecz równie¿ dla
ka¿dego przypadku zastosowania
zapewnia optymalne rozwi¹zanie
techniczne w postaci pojedynczych
elementów lub kompletnych systemów.

Oferta firmy HYDAC obejmuje elementy i systemy
do usuwania zanieczyszczeñ sta³ych, ciek³ych i
gazowych oraz do oddzielania wody z cieczy
hydraulicznych i smarnych, jak równie¿ do
diagnostyki i analizy stanu mediów roboczych.
Efektywnoæ prac badawczo-rozwojowych oraz
zapewnienie jakoci gwarantuj¹ laboratoria i
stanowiska badawcze wyposa¿one wed³ug
najnowszych standardów wiatowych. Produkcja
odbywa siê w nowoczesnych zak³adach
zlokalizowanych w Niemczech, USA oraz Azji
Wschodniej.

Akumulatory hydrauliczne firmy HYDAC
dostarczane s¹ z dokumentacj¹
techniczn¹ i wiadectwami
materia³owymi dostosowanymi do
wytycznych i przepisów obowi¹zuj¹cych
dla naczyñ cinieniowych w kraju ich
dostawy.
Produkty
Akumulatory pêcherzowe
Akumulatory t³okowe
Akumulatory membranowe
T³umiki pulsacji
Stabilizatory strumienia na ssaniu
T³umiki uderzeñ hydraulicznych
T³umiki ha³asu
Bloki zabezpieczaj¹co-odcinaj¹ce
Przyrz¹dy do nape³niania i kontroli
Elementy mocuj¹ce
Przyrz¹dy i agregaty do nape³niania
azotem
y Stacje akumulatorów hydraulicznych
y Zestawy akumulacyjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Gromadzenie energii
Zasilanie energi¹ stanowisk
badawczych
Kompensacja rozszerzalnoci cieczy
Kompensacja przecieków
Utrzymywanie sta³ego cinienia
Kompensacja wp³ywu temperatury
Kompensacja pulsacji pomp
T³umienie uderzeñ hydraulicznych
T³umienie ha³asu
Rozdzielanie mediów w urz¹dzeniach
smarnych
Kompensacja obci¹¿eñ

Filtry firmy HYDAC spe³niaj¹ oczekiwania
rynku poprzez:
wysoki stopieñ separacji zanieczyszczeñ w
szerokim zakresie ró¿nicy cinieñ
niewielkie straty cinienia, równie¿ podczas
startu na zimno"
wysok¹ odpornoæ na zgniecenie
wysok¹ ch³onnoæ zanieczyszczeñ = wyd³u¿enie
okresów miêdzykonserwacyjnych
zmniejszenie gabarytów
dopasowanie korpusów filtrów do maszyn
niewielk¹ masê
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Filtry sieciowe do 450 bar, Qmax = 15.000 l/min
Filtry do monta¿u blokowego do 450 bar,
Qmax = 1.300 l/min
Filtry powrotne do 25 bar, Qmax = 7.800 l/min
Filtry ssawne, Qmax = 1.000 l/min
Filtry off-line dla mediów silnie zanieczyszczonych
Wk³ady filtruj¹ce
Materia³y filtracyjne: w³óknina szklana, w³óknina
metalowa, siatka druciana, papier oraz tworzywo
sztuczne nadaj¹ce siê do spopielenia
Dok³adnoæ filtracji: 3 µm  200 µm
Wskaniki zabrudzenia filtra:
optyczne, elektryczne, elektroniczne
Filtry wlewowe i napowietrzaj¹ce; dok³adnoæ
filtracji: 3 oraz 10 µm
Typowe zastosowania
Hydraulika olejowa
Uk³ady smarne
Obrabiarki, wtryskarki, maszyny odlewnicze
Hutnictwo, budownictwo wodne, górnictwo
Platformy ruchome
Platformy wiertnicze
Energetyka
Przek³adnie i pojazdy
Maszyny mobilne
Urz¹dzenia z cieczami trudnopalnymi
Maszyny i urz¹dzenia z cieczami biodegradalnymi
Maszyny papiernicze
Stanowiska badawcze ró¿nych rodzajów
Urz¹dzenia czyszcz¹ce

Technika filtracji
Systemy
Oferta obejmuje elementy i
agregaty w wykonaniu
stacjonarnym i przewonym do:
y oddzielania z cieczy
hydraulicznych, olejów smarnych
oraz emulsji zanieczyszczeñ
sta³ych, ciek³ych i gazowych
y pielêgnacji mediów roboczych a
przez to do wyd³u¿enia ich
¿ywotnoci
y kontroli, analizy, diagnostyki i
dokumentowania stanu cieczy
roboczych, szczególnie przy
monta¿u maszyn u wytwórcy oraz
póniejszym ich doposa¿aniu;
rozwiniêto je na podstawie
dowiadczeñ praktycznych i dla
potrzeb praktyki, w oparciu o
szereg prób w warunkach
eksploatacyjnych oraz badania
laboratoryjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Agregaty do nape³niania
Agregaty bocznikowe OLF
Automatyczne agregaty filtracyjne
Agregaty do oddzielania wody FAM
Zestawy do kontroli stanu oleju FCU
Analizatory cyfrowe
Przyrz¹dy diagnostyczne
Zestawy do pobierania próbek oleju
Walizki laboratoryjne do pomiaru i
analizy stanu oleju
Typowe zastosowania
Agregaty hydrauliczne i smarne
Stanowiska badawcze
Urz¹dzenia do nape³niania
zbiorników
Oczyszczanie zanieczyszczonych
urz¹dzeñ
Miejsca stosowania
Stalownie, huty, elektrownie
Maszyny odlewnicze
Cementownie
Maszyny papiernicze
Du¿e przek³adnie
Turbiny
Du¿e sprê¿arki
Maszyny budowlane, rolnicze i lene
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Obrabiarki

Technika filtracji
Procesy
technologiczne
W zakres oferty wchodz¹ systemy,
komponenty i elementy s³u¿¹ce do
oddzielania niepo¿¹danych wtr¹ceñ
z mediów ciek³ych i gazowych w
ró¿nych procesach technologicznych.
Baz¹ naszych
wysokospecjalizowanych
produktów s¹ profesjonalne prace
badawczo-rozwojowe, kontrola i
odbiory przeprowadzane w
odpowiednio wyposa¿onych
laboratoriach i stanowiskach
badawczych.
Produkty
y Filtry sieciowe w wykonaniu ze stali
stopowej i wêglowej dla cinieñ do
1000 bar i temperatur roboczych do
550 °C do filtracji cieczy
agresywnych oraz nisko- i
wysokolepkich
y Wk³ady filtruj¹ce ze stali stopowej
(do regeneracji) wytrzyma³e na
ró¿nicê cinieñ do 210 bar i
temperatury robocze do 440 °C
y Automatyczne filtry
samoczyszcz¹ce o przepustowoci
do 10.000 m3/h do filtracji wody
obiegowej i ch³odniczej
y Agregaty z filtrami membranowymi
do mikro- i ultrafiltracji do
przygotowywania kondensatu
kompresorowego, pielêgnacji
k¹pieli myj¹cych, pop³uczyn itp.
Typowe zastosowania
y Przemys³ chemiczny i
petrochemiczny
y Produkcja tworzyw sztucznych
y Wodne systemy ch³odnicze
y Urz¹dzenia myj¹ce
y Oczyszczalnie cieków
y Urz¹dzenia do zasilania w wodê
y Systemy smarne
y Maszyny papiernicze
y Elektrownie wodne
y Walcownie
y Du¿e silniki

Kompleksowa oferta firmy

Hydraulika
nabojowa

Serwis olejowy

y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y

Centrum serwisowe firmy
HYDAC to szeroki program
us³ug w dziedzinie techniki
p³ynów maj¹cy na celu:
obni¿enie kosztów
zak³adowych
optymalizacjê i zwiêkszenie
dyspozycyjnoci urz¹dzeñ
hydraulicznych i ich
komponentów, uk³adów
smarnych oraz stosowanych
w nich cieczy roboczych
zapobieganie stanom
awaryjnym i usuwanie ich
przyczyn
opracowywanie
indywidualnych pakietów
us³ug
wspomaganie s³u¿b
utrzymania ruchu
przejmowanie zadañ
zwi¹zanych z
uruchamianiem urz¹dzeñ i
utrzymaniem ruchu
Oferta
Serwis i inspekcje
techniczne
Remonty i konserwacje
Naprawy
Doradztwo techniczne i
prowadzenie auditów
Uruchomienia
Przegl¹dy i dopuszczanie
akumulatorów
hydraulicznych
Do realizacji tych zadañ
dysponujemy odpowiednimi
produktami, przyrz¹dami
diagnostycznymi,
agregatami p³ucz¹cymi oraz
wykwalifikowanym
personelem, jak równie¿
wszystkimi niezbêdnymi
dopuszczeniami krajowymi i
miêdzynarodowymi.

y

y

y
y

y

y

y
y

Obejmuje komponenty, modu³y,
podzespo³y, kompletne jednostki
napêdowe i sterownicze w³¹cznie z
elementami elektroniki,
opracowane w naszych
laboratoriach o wysokim
standardzie wyposa¿enia,
odpowiednio zabezpieczone na
bazie prób przeprowadzonych w
warunkach eksploatacyjnych,
produkowane w nowoczesnych
zak³adach, przetestowane w
najtrudniejszych warunkach pracy.
Szeroki wybór zaworów w
wykonaniu nabojowym; zawory
przelewowe, steruj¹ce
przep³ywem, odcinaj¹ce,
rozdzielacze suwakowe,
siedzeniowe i proporcjonalne 
o przelotach nominalnych od
1 do 20
Zawory elektromagnetyczne
wyposa¿one w samodzielnie
przez nas opracowane i
zoptymalizowane systemy
elektromagnetyczne o wysokich
parametrach technicznych,
odporne na wysokie cinienia
Bezprzeciekowe rozdzielacze
siedzeniowe spe³niaj¹ce najwy¿sze
wymogi bezpieczeñstwa
Bloki sterownicze z powszechnie
stosowanymi na rynku
standardowymi systemami
sterowniczymi
Systemy modu³owych bloków
sterowniczych nadaj¹ce siê do
prawie wszystkich sterowañ
hydraulicznych, dostarczane
równie¿ w niewielkich ilociach
Systemy bloków sterowniczych
opracowane na indywidualne
zamówienie wyposa¿one w
akumulatory hydrauliczne, filtry,
przetworniki i inne elementy firmy
HYDAC tworz¹ce bardzo zwarte,
kompleksowe i przygotowane do
bezporedniej zabudowy zespo³y
zoptymalizowane pod k¹tem
technicznym i cenowym
Agregaty kompaktowe i
jednostki napêdowe do rednich
i wysokich cinieñ
Zintegrowane systemy
wyposa¿one w sterowanie
hydrauliczne, zespó³
gromadzenia energii, filtracjê
oraz elektronikê sterownicz¹, co
w po³¹czeniu z bogatym
dowiadczeniem w zakresie
rozwoju oraz zastosowania tych
systemów i komponentów
pozwala na dokonanie
optymalnego wyboru.

Technika
systemów
hydraulicznych
Zastosowania
stacjonarne i
mobilne

Systemy
ch³odz¹ce
Pompy
zasilaj¹ce
Konsole pomp
z ch³odnic¹
powietrzn¹ oleju

Oferta obejmuje bloki
sterownicze, podzespo³y
oraz kompleksowe jednostki
napêdowe z mo¿liwoci¹
sterowania i regulacji
wyposa¿one w czêæ
elektryczn¹ i elektroniczn¹,
przeznaczone do maszyn i
urz¹dzeñ stacjonarnych i
mobilnych. Doradztwo
techniczne zorientowane na
potrzeby naszych klientów
gwarantuje powstanie
optymalnych i
specjalistycznych rozwi¹zañ
postawionych problemów
Typowe zastosowania
y Systemy zawieszeñ osi
powoduj¹ce wyt³umienie
drgañ do zastosowania w
maszynach rolniczych,
lenych i budowlanych
y Systemy regulacji poziomu
dla nadbudówek i kabin
kierowców
y Zwarte, modu³owe agregaty
napêdowe wyposa¿one w
zintegrowane zawory
sterownicze i regulacyjne
oraz inne niezbêdne
komponenty, do
zastosowañ stacjonarnych i
mobilnych
y Samowystarczalne stacje
napêdowe z wielokrotn¹
redundancj¹ skonfigurowane
jako czarne skrzynki, np. do
zastosowania w urz¹dzeniach
energetycznych
y Zwarte serwosystemy i
napêdy nastawników
y Stacje akumulatorów
hydraulicznych do
gromadzenia energii, pracy
awaryjnej oraz dla
urz¹dzeñ symulacyjnych
y Agregaty do smarowania
obiegowego o
pojemnociach zbiorników
do 20.000 l dla turbin,
sprê¿arek, du¿ych
przek³adni oraz maszyn
papierniczych

Oferta obejmuje
komponenty i systemy
techniki ch³odzenia oraz
pompy o budowie
modu³owej. Zosta³y one
dobrane pod k¹tem
potrzeb rynku,
opracowane, rozwiniête,
przebadane i wykonane w
odpowiednio
przygotowanych
laboratoriach,
stanowiskach badawczych
i zak³adach produkcyjnych.
Przeznaczone s¹ do
zastosowania w
maszynach i urz¹dzeniach
stacjonarnych oraz
mobilnych.
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Ch³odnice olejowopowietrzne do 500 kW
Ch³odnice olejowo-wodne
do 300 kW
Systemy ch³odzenia
powietrzem cieczy
roboczych
Agregaty ch³odz¹cofiltruj¹coprzepompowuj¹ce
Pompy ³opatkowe do
200 l/min; 16 bar
Konsole pomp: sztywne, z
t³umieniem ha³asu oraz
ch³odnic¹ olejowopowietrzn¹
Typowe zastosowania
Obrabiarki
Agregaty hydrauliczne
Napêdy hydrostatyczne
Przek³adnie mechaniczne
Elektrownie wiatrowe
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Technika szynowa i
samochodowa

Elektronika
Technika
pomiarowa
Technika
sterowania i
regulacji

Armatura

Oferta obejmuje komponenty i
systemy elektronicznej
techniki pomiarowej,
sterowniczej i regulacyjnej oraz
stosowane przy prowadzeniu
analiz i diagnostyki
S¹ to zarówno przyrz¹dy
standardowe, jak i rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów opracowane w oparciu
o najnowsz¹ wiedzê techniczn¹.
Oprogramowanie i urz¹dzenia
peryferyjne rozwiniêto
wykorzystuj¹c gromadzon¹
przez wiele lat wiedzê i
dowiadczenia praktyczne po
to, by uzyskaæ produkt
spe³niaj¹cy najostrzejsze
wymagania techniki p³ynów.

To tak¿e komponenty i
przyrz¹dy do sygnalizacji i
kontroli poziomu cieczy
roboczej oraz cinienia.

Produkty
y Przetworniki cinienia
y Elektroniczne przekaniki
cinienia jedno- i wielokana³owe
y Przetworniki temperatury
y Przetworniki przep³ywu
y Indukcyjne przetworniki
przemieszczenia
y Indukcyjne przetworniki
kontroli po³o¿enia
y Wywietlacze
y Przyrz¹dy do diagnostyki
systemów hydraulicznych
y Wzmacniacze proporcjonalne
y Specjalistyczne rozwi¹zania
do realizacji zadañ
sterowniczych i regulacyjnych
y Wszystkie te produkty
posiadaj¹ znak CE
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Urz¹dzenia stacjonarne i mobilne
Prasy
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Obrabiarki
Urz¹dzenia hydrotechniczne
Stanowiska badawcze
Maszyny budowlane, rolnicze
i lene
Budowa pojazdów
Maszyny papiernicze
Elektrownie itp.

W zakres oferty wchodzi
armatura kulowa
przeznaczona dla mediów
p³ynnych i gazowych oraz
systemy sterowania
zaworami kulowymi.

Dochodz¹ jeszcze produkty
standardowe oraz
rozwi¹zania specjalistyczne
przystosowane do
wysokich wymagañ w
zakresie bezpieczeñstwa
do zastosowañ
stacjonarnych i mobilnych.
Ci¹g³y rozwój oraz wysokie
wymogi stawiane przy ich
produkcji gwarantuj¹
odpowiedni¹ jakoæ i dobry
odbiór na rynku.

HY-ROS
Technika
mocowañ
Oferta obejmuje sztywne i
podatne elementy i
systemy techniki
mocowañ przeznaczone
dla ruroci¹gów, wê¿y,
kabli, zbiorników oraz
podzespo³ów i zespo³ów
maszynowych.
S¹ to w wiêkszoci
znormalizowane produkty
standardowe, choæ mog¹
byæ rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów z wykorzystaniem
metali, tworzyw
sztucznych oraz
elastomerów.
Wszystkie konstrukcje
oraz ich jakoæ
odpowiadaj¹ szczególnym
wymaganiom stawianym
przez pojazdy ko³owe i
szynowe, instalacje
rurowe, maszyny dla
budownictwa, rolnictwa i
lenictwa, maszyny
ogólnego przeznaczenia,
energetykê, przemys³
chemiczny i
petrochemiczny,
platformy wiertnicze oraz
przemys³ stoczniowy.

Produkty
Zawory kulowe dwudro¿ne
Zawory kulowe trójdro¿ne
Zawory kulowe wielodro¿ne
Konstrukcje blokowe
Bloki wielofunkcyjne
wykonane ze stali
stopowej lub wêglowej, z
przy³¹czami gwintowymi,
ko³nierzowymi lub w wersji
nabojowej
y Urz¹dzenia do sygnalizacji
poziomu wyposa¿one we
wskaniki optyczne lub
optyczno-elektroniczne
y Prze³¹czniki
manometryczne
zawieraj¹ce do 6 punktów
pomiarowych

Produkty
y Elementy i systemy
mocowañ i podzespo³y
monta¿owe opracowane w
oparciu o normê DIN 3015

Typowe zastosowania
y Budowa urz¹dzeñ
hydraulicznych i smarnych
oraz przeznaczonych dla
gazownictwa oraz
przemys³u chemicznego i
petrochemicznego
y Platformy wiertnicze oraz
technika morska
y Maszyny budowlane,
rolnicze i lene, pojazdy oraz
ogólna budowa maszyn

Typowe zastosowania
y Akumulatory hydrauliczne,
zbiorniki cinieniowe i
powietrzne
y Elementy budowy maszyn
y Obni¿enie poziomu ha³asu
y Wyt³umianie drgañ
y Przekrywanie tolerancji
rednic rur
y Ruroci¹gi i kable w bardzo
w¹skich pomieszczeniach
y Podzespo³y monta¿owe

y
y
y
y
y

Perfekcyjny program dla techniki p³ynów  dostawa z jednej rêki.

Hydroakmulatory

Technika filtracji
Komponenty

Firma HYDAC  jedyny na ca³ym
wiecie producent akumulatorów
hydraulicznych wszystkich typów 
pêcherzowych, t³okowych,
membranowych oraz t³umików pulsacji
 oferuje nie tylko najobszerniejszy
program ich produkcji, lecz równie¿ dla
ka¿dego przypadku zastosowania
zapewnia optymalne rozwi¹zanie
techniczne w postaci pojedynczych
elementów lub kompletnych systemów.

Oferta firmy HYDAC obejmuje elementy i systemy
do usuwania zanieczyszczeñ sta³ych, ciek³ych i
gazowych oraz do oddzielania wody z cieczy
hydraulicznych i smarnych, jak równie¿ do
diagnostyki i analizy stanu mediów roboczych.
Efektywnoæ prac badawczo-rozwojowych oraz
zapewnienie jakoci gwarantuj¹ laboratoria i
stanowiska badawcze wyposa¿one wed³ug
najnowszych standardów wiatowych. Produkcja
odbywa siê w nowoczesnych zak³adach
zlokalizowanych w Niemczech, USA oraz Azji
Wschodniej.

Akumulatory hydrauliczne firmy HYDAC
dostarczane s¹ z dokumentacj¹
techniczn¹ i wiadectwami
materia³owymi dostosowanymi do
wytycznych i przepisów obowi¹zuj¹cych
dla naczyñ cinieniowych w kraju ich
dostawy.
Produkty
Akumulatory pêcherzowe
Akumulatory t³okowe
Akumulatory membranowe
T³umiki pulsacji
Stabilizatory strumienia na ssaniu
T³umiki uderzeñ hydraulicznych
T³umiki ha³asu
Bloki zabezpieczaj¹co-odcinaj¹ce
Przyrz¹dy do nape³niania i kontroli
Elementy mocuj¹ce
Przyrz¹dy i agregaty do nape³niania
azotem
y Stacje akumulatorów hydraulicznych
y Zestawy akumulacyjne
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Gromadzenie energii
Zasilanie energi¹ stanowisk
badawczych
Kompensacja rozszerzalnoci cieczy
Kompensacja przecieków
Utrzymywanie sta³ego cinienia
Kompensacja wp³ywu temperatury
Kompensacja pulsacji pomp
T³umienie uderzeñ hydraulicznych
T³umienie ha³asu
Rozdzielanie mediów w urz¹dzeniach
smarnych
Kompensacja obci¹¿eñ

Filtry firmy HYDAC spe³niaj¹ oczekiwania
rynku poprzez:
wysoki stopieñ separacji zanieczyszczeñ w
szerokim zakresie ró¿nicy cinieñ
niewielkie straty cinienia, równie¿ podczas
startu na zimno"
wysok¹ odpornoæ na zgniecenie
wysok¹ ch³onnoæ zanieczyszczeñ = wyd³u¿enie
okresów miêdzykonserwacyjnych
zmniejszenie gabarytów
dopasowanie korpusów filtrów do maszyn
niewielk¹ masê
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produkty
Filtry sieciowe do 450 bar, Qmax = 15.000 l/min
Filtry do monta¿u blokowego do 450 bar,
Qmax = 1.300 l/min
Filtry powrotne do 25 bar, Qmax = 7.800 l/min
Filtry ssawne, Qmax = 1.000 l/min
Filtry off-line dla mediów silnie zanieczyszczonych
Wk³ady filtruj¹ce
Materia³y filtracyjne: w³óknina szklana, w³óknina
metalowa, siatka druciana, papier oraz tworzywo
sztuczne nadaj¹ce siê do spopielenia
Dok³adnoæ filtracji: 3 µm  200 µm
Wskaniki zabrudzenia filtra:
optyczne, elektryczne, elektroniczne
Filtry wlewowe i napowietrzaj¹ce; dok³adnoæ
filtracji: 3 oraz 10 µm
Typowe zastosowania
Hydraulika olejowa
Uk³ady smarne
Obrabiarki, wtryskarki, maszyny odlewnicze
Hutnictwo, budownictwo wodne, górnictwo
Platformy ruchome
Platformy wiertnicze
Energetyka
Przek³adnie i pojazdy
Maszyny mobilne
Urz¹dzenia z cieczami trudnopalnymi
Maszyny i urz¹dzenia z cieczami biodegradalnymi
Maszyny papiernicze
Stanowiska badawcze ró¿nych rodzajów
Urz¹dzenia czyszcz¹ce

Technika filtracji
Systemy
Oferta obejmuje elementy i
agregaty w wykonaniu
stacjonarnym i przewonym do:
y oddzielania z cieczy
hydraulicznych, olejów smarnych
oraz emulsji zanieczyszczeñ
sta³ych, ciek³ych i gazowych
y pielêgnacji mediów roboczych a
przez to do wyd³u¿enia ich
¿ywotnoci
y kontroli, analizy, diagnostyki i
dokumentowania stanu cieczy
roboczych, szczególnie przy
monta¿u maszyn u wytwórcy oraz
póniejszym ich doposa¿aniu;
rozwiniêto je na podstawie
dowiadczeñ praktycznych i dla
potrzeb praktyki, w oparciu o
szereg prób w warunkach
eksploatacyjnych oraz badania
laboratoryjne
y
y
y
y
y
y
y
y
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Produkty
Agregaty do nape³niania
Agregaty bocznikowe OLF
Automatyczne agregaty filtracyjne
Agregaty do oddzielania wody FAM
Zestawy do kontroli stanu oleju FCU
Analizatory cyfrowe
Przyrz¹dy diagnostyczne
Zestawy do pobierania próbek oleju
Walizki laboratoryjne do pomiaru i
analizy stanu oleju
Typowe zastosowania
Agregaty hydrauliczne i smarne
Stanowiska badawcze
Urz¹dzenia do nape³niania
zbiorników
Oczyszczanie zanieczyszczonych
urz¹dzeñ
Miejsca stosowania
Stalownie, huty, elektrownie
Maszyny odlewnicze
Cementownie
Maszyny papiernicze
Du¿e przek³adnie
Turbiny
Du¿e sprê¿arki
Maszyny budowlane, rolnicze i lene
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Obrabiarki

Technika filtracji
Procesy
technologiczne
W zakres oferty wchodz¹ systemy,
komponenty i elementy s³u¿¹ce do
oddzielania niepo¿¹danych wtr¹ceñ
z mediów ciek³ych i gazowych w
ró¿nych procesach technologicznych.
Baz¹ naszych
wysokospecjalizowanych
produktów s¹ profesjonalne prace
badawczo-rozwojowe, kontrola i
odbiory przeprowadzane w
odpowiednio wyposa¿onych
laboratoriach i stanowiskach
badawczych.
Produkty
y Filtry sieciowe w wykonaniu ze stali
stopowej i wêglowej dla cinieñ do
1000 bar i temperatur roboczych do
550 °C do filtracji cieczy
agresywnych oraz nisko- i
wysokolepkich
y Wk³ady filtruj¹ce ze stali stopowej
(do regeneracji) wytrzyma³e na
ró¿nicê cinieñ do 210 bar i
temperatury robocze do 440 °C
y Automatyczne filtry
samoczyszcz¹ce o przepustowoci
do 10.000 m3/h do filtracji wody
obiegowej i ch³odniczej
y Agregaty z filtrami membranowymi
do mikro- i ultrafiltracji do
przygotowywania kondensatu
kompresorowego, pielêgnacji
k¹pieli myj¹cych, pop³uczyn itp.
Typowe zastosowania
y Przemys³ chemiczny i
petrochemiczny
y Produkcja tworzyw sztucznych
y Wodne systemy ch³odnicze
y Urz¹dzenia myj¹ce
y Oczyszczalnie cieków
y Urz¹dzenia do zasilania w wodê
y Systemy smarne
y Maszyny papiernicze
y Elektrownie wodne
y Walcownie
y Du¿e silniki

Kompleksowa oferta firmy

Hydraulika
nabojowa

Serwis olejowy

y
y

y
y
y
y

y
y
y
y
y
y

Centrum serwisowe firmy
HYDAC to szeroki program
us³ug w dziedzinie techniki
p³ynów maj¹cy na celu:
obni¿enie kosztów
zak³adowych
optymalizacjê i zwiêkszenie
dyspozycyjnoci urz¹dzeñ
hydraulicznych i ich
komponentów, uk³adów
smarnych oraz stosowanych
w nich cieczy roboczych
zapobieganie stanom
awaryjnym i usuwanie ich
przyczyn
opracowywanie
indywidualnych pakietów
us³ug
wspomaganie s³u¿b
utrzymania ruchu
przejmowanie zadañ
zwi¹zanych z
uruchamianiem urz¹dzeñ i
utrzymaniem ruchu
Oferta
Serwis i inspekcje
techniczne
Remonty i konserwacje
Naprawy
Doradztwo techniczne i
prowadzenie auditów
Uruchomienia
Przegl¹dy i dopuszczanie
akumulatorów
hydraulicznych
Do realizacji tych zadañ
dysponujemy odpowiednimi
produktami, przyrz¹dami
diagnostycznymi,
agregatami p³ucz¹cymi oraz
wykwalifikowanym
personelem, jak równie¿
wszystkimi niezbêdnymi
dopuszczeniami krajowymi i
miêdzynarodowymi.

y

y

y
y

y

y

y
y

Obejmuje komponenty, modu³y,
podzespo³y, kompletne jednostki
napêdowe i sterownicze w³¹cznie z
elementami elektroniki,
opracowane w naszych
laboratoriach o wysokim
standardzie wyposa¿enia,
odpowiednio zabezpieczone na
bazie prób przeprowadzonych w
warunkach eksploatacyjnych,
produkowane w nowoczesnych
zak³adach, przetestowane w
najtrudniejszych warunkach pracy.
Szeroki wybór zaworów w
wykonaniu nabojowym; zawory
przelewowe, steruj¹ce
przep³ywem, odcinaj¹ce,
rozdzielacze suwakowe,
siedzeniowe i proporcjonalne 
o przelotach nominalnych od
1 do 20
Zawory elektromagnetyczne
wyposa¿one w samodzielnie
przez nas opracowane i
zoptymalizowane systemy
elektromagnetyczne o wysokich
parametrach technicznych,
odporne na wysokie cinienia
Bezprzeciekowe rozdzielacze
siedzeniowe spe³niaj¹ce najwy¿sze
wymogi bezpieczeñstwa
Bloki sterownicze z powszechnie
stosowanymi na rynku
standardowymi systemami
sterowniczymi
Systemy modu³owych bloków
sterowniczych nadaj¹ce siê do
prawie wszystkich sterowañ
hydraulicznych, dostarczane
równie¿ w niewielkich ilociach
Systemy bloków sterowniczych
opracowane na indywidualne
zamówienie wyposa¿one w
akumulatory hydrauliczne, filtry,
przetworniki i inne elementy firmy
HYDAC tworz¹ce bardzo zwarte,
kompleksowe i przygotowane do
bezporedniej zabudowy zespo³y
zoptymalizowane pod k¹tem
technicznym i cenowym
Agregaty kompaktowe i
jednostki napêdowe do rednich
i wysokich cinieñ
Zintegrowane systemy
wyposa¿one w sterowanie
hydrauliczne, zespó³
gromadzenia energii, filtracjê
oraz elektronikê sterownicz¹, co
w po³¹czeniu z bogatym
dowiadczeniem w zakresie
rozwoju oraz zastosowania tych
systemów i komponentów
pozwala na dokonanie
optymalnego wyboru.

Technika
systemów
hydraulicznych
Zastosowania
stacjonarne i
mobilne

Systemy
ch³odz¹ce
Pompy
zasilaj¹ce
Konsole pomp
z ch³odnic¹
powietrzn¹ oleju

Oferta obejmuje bloki
sterownicze, podzespo³y
oraz kompleksowe jednostki
napêdowe z mo¿liwoci¹
sterowania i regulacji
wyposa¿one w czêæ
elektryczn¹ i elektroniczn¹,
przeznaczone do maszyn i
urz¹dzeñ stacjonarnych i
mobilnych. Doradztwo
techniczne zorientowane na
potrzeby naszych klientów
gwarantuje powstanie
optymalnych i
specjalistycznych rozwi¹zañ
postawionych problemów
Typowe zastosowania
y Systemy zawieszeñ osi
powoduj¹ce wyt³umienie
drgañ do zastosowania w
maszynach rolniczych,
lenych i budowlanych
y Systemy regulacji poziomu
dla nadbudówek i kabin
kierowców
y Zwarte, modu³owe agregaty
napêdowe wyposa¿one w
zintegrowane zawory
sterownicze i regulacyjne
oraz inne niezbêdne
komponenty, do
zastosowañ stacjonarnych i
mobilnych
y Samowystarczalne stacje
napêdowe z wielokrotn¹
redundancj¹ skonfigurowane
jako czarne skrzynki, np. do
zastosowania w urz¹dzeniach
energetycznych
y Zwarte serwosystemy i
napêdy nastawników
y Stacje akumulatorów
hydraulicznych do
gromadzenia energii, pracy
awaryjnej oraz dla
urz¹dzeñ symulacyjnych
y Agregaty do smarowania
obiegowego o
pojemnociach zbiorników
do 20.000 l dla turbin,
sprê¿arek, du¿ych
przek³adni oraz maszyn
papierniczych

Oferta obejmuje
komponenty i systemy
techniki ch³odzenia oraz
pompy o budowie
modu³owej. Zosta³y one
dobrane pod k¹tem
potrzeb rynku,
opracowane, rozwiniête,
przebadane i wykonane w
odpowiednio
przygotowanych
laboratoriach,
stanowiskach badawczych
i zak³adach produkcyjnych.
Przeznaczone s¹ do
zastosowania w
maszynach i urz¹dzeniach
stacjonarnych oraz
mobilnych.
y
y
y
y
y
y
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Produkty
Ch³odnice olejowopowietrzne do 500 kW
Ch³odnice olejowo-wodne
do 300 kW
Systemy ch³odzenia
powietrzem cieczy
roboczych
Agregaty ch³odz¹cofiltruj¹coprzepompowuj¹ce
Pompy ³opatkowe do
200 l/min; 16 bar
Konsole pomp: sztywne, z
t³umieniem ha³asu oraz
ch³odnic¹ olejowopowietrzn¹
Typowe zastosowania
Obrabiarki
Agregaty hydrauliczne
Napêdy hydrostatyczne
Przek³adnie mechaniczne
Elektrownie wiatrowe
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Technika szynowa i
samochodowa

Elektronika
Technika
pomiarowa
Technika
sterowania i
regulacji

Armatura

Oferta obejmuje komponenty i
systemy elektronicznej
techniki pomiarowej,
sterowniczej i regulacyjnej oraz
stosowane przy prowadzeniu
analiz i diagnostyki
S¹ to zarówno przyrz¹dy
standardowe, jak i rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów opracowane w oparciu
o najnowsz¹ wiedzê techniczn¹.
Oprogramowanie i urz¹dzenia
peryferyjne rozwiniêto
wykorzystuj¹c gromadzon¹
przez wiele lat wiedzê i
dowiadczenia praktyczne po
to, by uzyskaæ produkt
spe³niaj¹cy najostrzejsze
wymagania techniki p³ynów.

To tak¿e komponenty i
przyrz¹dy do sygnalizacji i
kontroli poziomu cieczy
roboczej oraz cinienia.

Produkty
y Przetworniki cinienia
y Elektroniczne przekaniki
cinienia jedno- i wielokana³owe
y Przetworniki temperatury
y Przetworniki przep³ywu
y Indukcyjne przetworniki
przemieszczenia
y Indukcyjne przetworniki
kontroli po³o¿enia
y Wywietlacze
y Przyrz¹dy do diagnostyki
systemów hydraulicznych
y Wzmacniacze proporcjonalne
y Specjalistyczne rozwi¹zania
do realizacji zadañ
sterowniczych i regulacyjnych
y Wszystkie te produkty
posiadaj¹ znak CE
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Typowe zastosowania
Urz¹dzenia stacjonarne i mobilne
Prasy
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych
Obrabiarki
Urz¹dzenia hydrotechniczne
Stanowiska badawcze
Maszyny budowlane, rolnicze
i lene
Budowa pojazdów
Maszyny papiernicze
Elektrownie itp.

W zakres oferty wchodzi
armatura kulowa
przeznaczona dla mediów
p³ynnych i gazowych oraz
systemy sterowania
zaworami kulowymi.

Dochodz¹ jeszcze produkty
standardowe oraz
rozwi¹zania specjalistyczne
przystosowane do
wysokich wymagañ w
zakresie bezpieczeñstwa
do zastosowañ
stacjonarnych i mobilnych.
Ci¹g³y rozwój oraz wysokie
wymogi stawiane przy ich
produkcji gwarantuj¹
odpowiedni¹ jakoæ i dobry
odbiór na rynku.

HY-ROS
Technika
mocowañ
Oferta obejmuje sztywne i
podatne elementy i
systemy techniki
mocowañ przeznaczone
dla ruroci¹gów, wê¿y,
kabli, zbiorników oraz
podzespo³ów i zespo³ów
maszynowych.
S¹ to w wiêkszoci
znormalizowane produkty
standardowe, choæ mog¹
byæ rozwi¹zania
przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów z wykorzystaniem
metali, tworzyw
sztucznych oraz
elastomerów.
Wszystkie konstrukcje
oraz ich jakoæ
odpowiadaj¹ szczególnym
wymaganiom stawianym
przez pojazdy ko³owe i
szynowe, instalacje
rurowe, maszyny dla
budownictwa, rolnictwa i
lenictwa, maszyny
ogólnego przeznaczenia,
energetykê, przemys³
chemiczny i
petrochemiczny,
platformy wiertnicze oraz
przemys³ stoczniowy.

Produkty
Zawory kulowe dwudro¿ne
Zawory kulowe trójdro¿ne
Zawory kulowe wielodro¿ne
Konstrukcje blokowe
Bloki wielofunkcyjne
wykonane ze stali
stopowej lub wêglowej, z
przy³¹czami gwintowymi,
ko³nierzowymi lub w wersji
nabojowej
y Urz¹dzenia do sygnalizacji
poziomu wyposa¿one we
wskaniki optyczne lub
optyczno-elektroniczne
y Prze³¹czniki
manometryczne
zawieraj¹ce do 6 punktów
pomiarowych

Produkty
y Elementy i systemy
mocowañ i podzespo³y
monta¿owe opracowane w
oparciu o normê DIN 3015

Typowe zastosowania
y Budowa urz¹dzeñ
hydraulicznych i smarnych
oraz przeznaczonych dla
gazownictwa oraz
przemys³u chemicznego i
petrochemicznego
y Platformy wiertnicze oraz
technika morska
y Maszyny budowlane,
rolnicze i lene, pojazdy oraz
ogólna budowa maszyn

Typowe zastosowania
y Akumulatory hydrauliczne,
zbiorniki cinieniowe i
powietrzne
y Elementy budowy maszyn
y Obni¿enie poziomu ha³asu
y Wyt³umianie drgañ
y Przekrywanie tolerancji
rednic rur
y Ruroci¹gi i kable w bardzo
w¹skich pomieszczeniach
y Podzespo³y monta¿owe

y
y
y
y
y

Technika p³ynów,
hydraulika si³owa
i elektronika.
wiatowy format.
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Podstawowym
produktem firmy
HYDAC dla techniki
procesów
przemys³owych i
technologicznych, jak
równie¿ dla ochrony
rodowiska s¹ filtry oraz
systemy filtracyjne. Dla
obszarów tych jednak
nadaj¹ siê i s¹ równie¿
szeroko stosowane inne
produkty z szerokiej
oferty firmy, jak choæby
akumulatory
hydrauliczne, armatura,
uk³ady hydrauliczne i
smarne czy te¿
elementy techniki
mocowañ.
Dotyczy to przemys³u
chemicznego i
petrochemicznego,
produkcji tworzyw
sztucznych, papieru
oraz farb i lakierów,
odlewni, hutnictwa,
elektrowni czy
urz¹dzeñ dla
oczyszczalni cieków.

HYDAC sprl
3700 Tongeren

GR

Technika morska
stawia szczególne
wymagania
materia³om,
funkcjonalnoci oraz
niezawodnoci.
Bazuj¹c na swoich
wysokich
wymaganiach
jakociowych firma
HYDAC spe³nia te
wszystkie ¿¹dania,
st¹d te¿ nasze
produkty pracuj¹ od
wielu lat w
najtrudniejszych
warunkach
eksploatacyjnych, jak
choæby w wie¿ach
wiertniczych,
urz¹dzeniach do
prac g³êbinowych,
systemach do
uk³adania rur oraz
ró¿norodnych
uk³adach hydrauliki
okrêtowej 
przyk³adowo:
Ecofisk

HYDAC w
technice
procesów
przemys³owych

HYDAC Pty. Ltd.
Vic. 3025

H

Energetyka oraz
technika ochrony
rodowiska od wielu
lat charakteryzuj¹ siê
niebywa³ym
postêpem. Elementy
oraz systemy firmy
HYDAC maj¹ swój
sta³y udzia³ we
wszelkich
przedsiêwziêciach
modernizacyjnych i
rozwojowych
realizowanych w
elektrowniach
wêglowych,
wodnych i
elektrociep³owniach,
elektrowniach
wiatrowych,
elektrociep³owniach
opalanych
odpadkami, jak
równie¿ przy
przet³aczaniu i
uszlachetnianiu
noników energii a
tak¿e np. przy
nieszkodliwej dla
rodowiska
obróbce wstêpnej
w oczyszczalniach
cieków lub przy
odzysku
rozpuszczalników
...

HYDAC na
platformach
wiertniczych,
w budowie
okrêtów i
technice
morskiej

HYDAC – worldwide
HYDAC Hydraulik Ges. m.b.H.
4066 Pasching

I

HYDAC w
energetyce i
technice
ochrony
rodowiska

Pracownicy firmy HYDAC, to na
ca³ym wiecie grupa licz¹ca
ponad 2000 in¿ynierów i
techników, którzy od 40 lat
rozwijaj¹ i wytwarzaj¹
rozwi¹zania przystosowane do
specyficznych wymagañ
klientów, zawieraj¹ce
wysokojakociowe produkty i
systemy o znakomitych
parametrach technicznych.
Ca³a obs³uga, pocz¹wszy od
prac badawczo-rozwojowych
poprzez konstrukcjê a¿ do
produkcji seryjnej lub
rozwi¹zania indywidualnego
odbywa siê na wy³¹czn¹
odpowiedzialnoæ w³aciwego
oddzia³u firmy HYDAC i w
systemie ci¹g³ym, po
najkrótszej drodze od kontaktu z
klientem a¿ po dostarczenie mu
optymalnego produktu, ze
szczególnym naciskiem na
rozwi¹zania znajduj¹ce
najwiêksze uznanie w oczach
klienta.
Maj¹c doskona³¹ orientacjê w
potrzebach rynku, dysponuj¹c
wieloletnim dowiadczeniem w
najró¿niejszych ga³êziach
przemys³u oraz wykazuj¹c siê
po czêci referencjami z
ekstremalnych zastosowañ
swoich produktów osi¹gamy
swój cel, staj¹c siê w prawie
wszystkich bran¿ach jednym z
najwa¿niejszych partnerów
naszych klientów.
Wszêdzie, gdzie wymagane jest
po³¹czenie techniki p³ynów z
elektronik¹ oraz wiedza
techniczna, tam mo¿ecie
Pañstwo spotkaæ siê z firm¹
HYDAC. Maj¹c na ca³ym wiecie
powy¿ej 3000 pracowników,
ponad 30 spó³ek zagranicznych
oraz ponad 1000 partnerów
handlowych jestemy ze swoim
doradztwem technicznym,
dostawami oraz serwisem w
bezporedniej bliskoci naszych
klientów.
Nasi wspó³pracownicy s¹ do
Pañstwa dyspozycji,
wykorzystujcie ich wiedzê i
umiejêtnoci kontaktuj¹c siê z
nimi. Wspólnie z Pañstwem na
pewno znajd¹ optymalne
rozwi¹zania postawionych przez
Was zadañ.
Dane zawarte w niniejszym
prospekcie odnosz¹ siê do
opisanych warunków pracy i
zastosowania. W przypadku
odmiennych warunków
zastosowania i/lub pracy
prosimy zwróciæ siê do
w³aciwego przedstawiciela
firmy HYDAC. Zastrzega siê
prawo do wprowadzania zmian
technicznych do danych
zawartych w niniejszym
prospekcie.

J

Prace badawcze,
rozwojowe oraz produkcja.
Wszystko pod jednym dachem

Komponenty i systemy.
Spe³niaj¹ wymagania bran¿owe
oraz indywidualne potrzeby klientów.
Kompleksowa oferta firmy

HYDAC w
budowie
maszyn

HYDAC w
technice
pojazdowej

Ju¿ od momentu
za³o¿enia firmy
jestemy partnerem
przemys³u
maszynowego
praktycznie we
wszystkich jego
obszarach. Obok
doskona³ej
znajomoci bran¿y i
du¿ego wyboru
³atwych do
zaadaptowania
pojedynczych
elementów, oferujemy
równie¿ rozwi¹zania
systemowe
dopasowane do
indywidualnych
potrzeb do
zastosowania w
obrabiarkach,
wtryskarkach do
tworzyw sztucznych,
maszynach i
stanowiskach
badawczych,
prasach,
manipulatorach
kuniczych,
robotach
spawalniczych ...
Zaliczaj¹ siê do nich
np.: agregaty
smarne do urz¹dzeñ
walcowniczych i
hutniczych,
przek³adni, maszyn
papierniczych ...

Zmniejszenie
gabarytów oraz masy
przy równoczesnym
wzrocie wydajnoci i
mocy by³o zawsze
podstawowym celem
naszych in¿ynierów.

... a gdzie jeszcze
moglibymy Pañstwu
pomóc?

Efekt tych d¹¿eñ w
postaci
wysokowydajnych i
niezawodnych
elementów oraz
systemów o zwartej
budowie znajdziecie
Pañstwo w maszynach
budowlanych,
maszynach oraz
urz¹dzeniach dla
rolnictwa i
lenictwa,
podnonikach i
podestach
ruchomych, ciê¿kich
platformach
kolejowych i
samochodowych ...
Nasze rozwi¹zania
u¿ywane s¹ równie¿ w
publicznych rodkach
transportu  tak w
airbusie, jak i
tramwaju, w
poci¹gach
ekspresowych oraz
innych rodzajach
poci¹gów
eksploatowanych
przez kolej,
samochodach
osobowych i
ciê¿arowych, czy te¿
w uk³adach
hydraulicznych na
statkach ...

