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Technika płynów
Hydraulika siłowa
i elektronika
Światowy format

Kompetencja, innowacyjność,
wysoka jakość –
już od ponad 45 lat
wyróżniają
Ponad 6000 pracowników zatrudnionych na całym świecie, 45 spółek zagranicznych
i ponad 500 partnerów handlowych i serwisowych zapewnia doradztwo techniczne,
produkcję, montaż i serwis w bezpośredniej bliskości Klienta.
Świadectwem globalnego zasięgu firmy HYDAC jest jej uczestnictwo w wielu
międzynarodowych projektach. Kompetencja, innowacyjność, wysoka jakość, orientacja
na potrzeby Klienta, serwis to walory, które nas wyróżniają i pomagają spełnić wymagania
stawiane nam podczas realizacji międzynarodowych projektów w wielu dziedzinach.
Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów, zdobyte w ciągu ponad 45 lat istnienia firmy
podczas realizacji różnych zadań sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako kompetentny
i budzący zaufanie Partner.
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Niezależnie od tego, jaki problem należy rozwiązać i gdziekolwiek będziemy potrzebni,
jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby w sposób kompetentny i innowacyjny znaleźć
najlepsze rozwiązanie z zachowaniem najwyższej staranności i jakości. Zapewniamy
elementy, podzespoły, systemy oraz serwis zarówno dla maszyn i urządzeń jak i dla
procesów przemysłowych.
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Komponenty,
Systemy, serwis
Wszystko z jednej ręki
z firmy
Zakres i kompleksowość proponowanych przez nas rozwiązań zależą od zadań stawianych nam
przez naszych Klientów.
Zapewniamy indywidualne rozwiązania, od pojedynczych komponentów aż do kompleksowych
systemów i układów w zakresie techniki płynów, hydrauliki siłowej, elektroniki.
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Oferowane przez nas komponenty i systemy projektujemy i wytwarzamy we własnych zakładach.
Doświadczeni specjaliści branżowi oraz specjaliści odpowiedzialni za wyrób tworzą nowoczesne,
innowacyjne produkty oraz rozwiązania zapewniające opłacalną i wysokiej jakości produkcję.
Nasze międzynarodowe zakłady produkcyjne są blisko Klienta i zapewniają jakość „Made by HYDAC“.
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Technika filtracji

Systemy filtracji

Komponenty i systemy służące do oczyszczania cieczy hydraulicznych,
smarnych, trudnopalnych, biodegradowalnych z zanieczyszczeń stałych,
ciekłych i gazowych jak i do oddzielania wody z medium roboczego.
Filtry oferowane przez HYDAC spełniają wymagania Klienta
i wyróżnia je:
wysoki stopień separacji zanieczyszczeń w szerokim zakresie
różnicy ciśnień
niewielki spadek ciśnienia, także przy tzw. „starcie na zimno”
wysoka odporność na zgniecenia
wysoka chłonność zanieczyszczeń a w konsekwencji dłuższa żywotność
zwarta budowa, konstrukcja dopasowana do wymogów producentów
maszyn
stosowanie najnowocześniejszych laboratoryjnych metod badawczych
oraz badania na stanowiskach do prób

Komponenty i agregaty w wykonaniu stacjonarnym
i mobilnym służące do:
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Produkty
Filtry sieciowe do ciśnień 450 bar
Qmax = 15.000 l/min
Filtry typu off-line dla silnie
zanieczyszczonych mediów
Wkłady filtrujące, wykonane z: włókniny
szklanej, włókniny metalowej, siatki
drucianej, papieru i tworzywa
sztucznego nadającego się do utylizacji
Dokładność filtracji: 3 µm – 200 µm
Wskaźniki zabrudzenia filtra:
optyczne, elektryczne, elektroniczne
Filtry wlewowe i napowietrzające
Dokładność filtracji: 3 µm – 10 µm
Wkłady filtrujące z antyelektrostatyczną matą filtracyjną
Zapewnienie jakości
gwarancją bezpiecznej pracy
Filtracja wstępna oleju napędowego
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Przykładowe zastosowania
Układy hydrauliczne i smarne
Obrabiarki, wtryskarki, maszyny
odlewnicze
Układy mobilne, pojazdy
Hutnictwo, górnictwo
Technika morska, przemysł okrętowy
Energetyka
Przekładnie
Maszyny papiernicze
Podesty robocze
Stanowiska prób
Oczyszczalnie ścieków

oczyszczania cieczy hydraulicznych, smarnych i emulsji
z zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych
pielęgnacji i wydłużenia żywotności mediów roboczych
kontroli, analizy i diagnostyki stanu cieczy roboczej dla
prototypowych maszyn i instalacji jak i dla
modernizowanych maszyn i układów
monitoringu stanu cieczy z zastosowaniem czujników

Produkty
Agregaty do napełniania układów
Agregaty bocznikowe OLF
Automatyczne
agregaty filtracyjne OF5 C
Agregaty do oddzielania wody
z oleju FAM
Urządzenia do określania klasy
czystości oleju FCU
Czujniki stanu oleju CS
Czujniki zawartości wody AS
Urządzenia do pielęgnacji oleju
transformatorowego TCU
Cyfrowe urządzenia do analizy
Przyrządy pomiarowe
Urządzenia do poboru próbek
Walizki laboratoryjne do
pomiaru i analizy stanu oleju
Przykładowe zastosowania
Huty, stalownie, elektrownie
Elektrownie wiatrowe
Maszyny odlewnicze
Cementownie
Maszyny papiernicze
Duże przekładnie
Turbiny, duże sprężarki
Maszyny budowlane,
rolnicze, dla leśnictwa
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Obrabiarki
Technika morska,
przemysł okrętowy
Transformatory

Filtracja w procesach technologicznych

Systemy chłodzące

Elementy, komponenty i systemy służące do oddzielania
zanieczyszczeń z cieczy o niskiej i wysokiej lepkości, cieczy
agresywnych i gazów.

Komponenty i modułowe systemy chłodzenia
dobrane zgodnie z technicznymi wymaganiami
określonymi przez użytkowników, rozwijane i wykonane
przy współpracy specjalistycznych laboratoriów,
w jednostkach doświadczalno-badawczych i produkcyjnych.

Inżynieria procesowa, komputerowe wspomaganie
projektowania konstrukcji, symulacje procesów jak również
kontrola i odbiory na stanowiskach badawczych
w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.
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Produkty
Filtry sieciowe ze stali stopowej
i węglowej dla ciśnienia do 660 bar
i temperatur do 550 °C
Wkłady filtracyjne ze stali stopowej
(do regeneracji) wytrzymujące
różnice ciśnień do 210 bar
i temperatury do 440 °C
Automatyczne filtry
samoczyszczące do filtracji wody
chłodzącej i obiegowej
o przepustowości do 10.000 m3/h
TwistFlow Strainer ATF
Filtry do gazu GCF

5

Przykładowe zastosowania
Przemysł chemiczny,
petrochemiczny
Wodne układy chłodzące
Urządzenia myjące
Oczyszczalnie ścieków
Wodne układy zasilające
Układy smarne
Maszyny papiernicze
Elektrownie wodne
Walcownie
Obrabiarki
Urządzenia do obróbki cieczy
chłodząco-smarujących
Technika morska, przemysł okrętowy
Armatki śnieżne
Urządzenia nawadniające
dla rolnictwa

Przeznaczone do stosowania w układach i maszynach
mobilnych oraz stacjonarnych.

Produkty
Chłodnice powietrzne do
1.000 kW
Chłodnice wodno-olejowe do
10.000 kW
Systemy chłodzenia powietrzem
cieczy roboczych
Systemy chłodzenia wodą
cieczy roboczych
Układy filtrująco- chłodzące
Sprężarkowe agregaty
chłodzące
Przykładowe zastosowania
Obrabiarki
Agregaty hydrauliczne
Napędy hydrostatyczne
Przekładnie mechaniczne
Elektrownie wiatrowe
Wtryskarki do tworzyw
sztucznych i wysokociśnieniowe
maszyny odlewnicze
Pojazdy szynowe
Maszyny mobilne
Budowa pojazdów
Turbiny
Kompresory

Hydroakumulatory

Siłowniki

Komponenty i systemy hydroakumulatorów każdego typu,
dla wielu zastosowań - hydroakumulatory pęcherzowe,
tłokowe, membranowe, tłumiki hydrauliczne, pulsatory oferujemy największy na świecie wybór hydroakumulatorów,
optymalne poparte ponad 45 letnim doświadczeniem
rozwiązanie dla każdego zastosowania.

Siłowniki i układy siłowników z międzynarodowymi
dopuszczeniami, na życzenie z montażem,
uruchomieniem jak i konserwacją.
Naprawy i remonty kapitalne siłowników
wraz z odpowiednim uszlachetnieniem powierzchni.

Produkty
Hydrokumulatory pęcherzowe
Hydrokumulatory tłokowe
Hydrokumulatory membranowe
Hydroakumulatory mieszkowe
Hydroakumulatory wykonane
z lekkich materiałów
Tłumiki pulsacji
Stabilizatory strumienia na ssaniu
Tłumiki hałasu
Bloki bezpieczeństwa
i bloki odcinające
Przyrządy do napełniania i kontroli
Kontrola stanu pracy
Przyrządy do napełniania azotem
Elementy mocujące
Stacje akumulatorów hydraulicznych
Zestawy montażowe
Typowe zastosowania
Gromadzenie energii
Kompensacja
rozszerzalności cieczy
Kompensacja przecieków
Utrzymywanie stałego ciśnienia
Kompensacja temperatury
Kompensacja pulsacji pomp
i uderzeń ciśnienia
Tłumienie hałasu
Rozdzielanie mediów
w urządzeniach smarnych
Kompensacja obciążeń
Zastosowania hybrydowe

Produkty
Siłowniki
Siłowniki sterujące
Siłowniki z ograniczonym
skokiem
Siłowniki z układem chłodzenia
Siłowniki teleskopowe
Siłowniki podporowe
Siłowniki do sterowania
ramieniem dźwigu
Siłowniki do zawieszeń
Siłowniki do koparek
Siłowniki dla górnictwa
Siłowniki pneumatyczne
Siłowniki złącza obrotowe
Typowe zastosowania
Dźwigi teleskopowe
Podpory w pojazdach
Koparki
Frezarki drogowe
Układy napinania lin
Wywrotki
Górnictwo
Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wodne
Elektrociepłownie
Młyny węglowe
Jazy i zapory
Stalownie
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Hydroakumulatory firmy HYDAC są produkowane i dostarczane
zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dla
zbiorników ciśnieniowych jak i posiadają wymagane
dokumenty odbiorowe.

Wszystkie procesy od projektu do gotowego produktu
są realizowane we własnym zakładzie.
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Systemy hydrauliczne i smarne

Hydraulika kompaktowa

HYDAC oferuje kompletne systemy i zespoły oraz złożone
jednostki, z elektrycznymi i elektronicznymi układami sterowania
i regulacji dla układów mobilnych oraz stacjonarnych.

Komponenty, moduły, podzespoły, jednostki napędowe i sterujące
wraz z elektroniką dla układów mobilnych i stacjonarnych.
Szeroki program zaworów nabojowych z zaworami sterującymi
ciśnieniem, przepływem, odcinającymi, rozdzielaczami, zaworami
proporcjonalnymi jak i w wykonaniu specjalnym o przelocie
nominalnym 3 – 20, do zabudowy rurowej, płytowej i międzypłytowej.
Program rozdzielaczy do zabudowy płytowej i międzypłytowej,
z zaworami sterującymi ciśnieniem, przepływem, odcinającymi,
rozdzielaczami, zaworami proporcjonalnymi i regulacyjnymi ze
znormalizowanym układem przyłączy.
Rozdzielacze 2-drogowe

Nasze rozwiązania uwzględniają:
doradztwo techniczne w zakresie budowy i symulacji systemów
specyfikę pracy i zastosowanie układu
indywidualne wymagania Klienta, optymalizację kosztów
funkcjonalność i standaryzację układu
międzynarodowe standardy produkcji i wykonania dokumentacji
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Przykładowe zastosowania
Systemy zawieszenia osi
z układem tłumienia drgań i regulacją
poziomu stosowane w maszynach
rolniczych, budowlanych, maszynach
stosowanych w leśnictwie, pojazdach
i kabinach kierowców
Agregaty zasilające o zwartej,
modułowej budowie ze zintegrowanym
układem zaworów sterujących
i regulacyjnych jak i innymi elementami
funkcjonalnymi, przeznaczone dla
układów stacjonarnych i mobilnych
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Agregaty hydrauliczne i bloki sterujące
stosowane w energetyce, hutnictwie,
prasach, przemyśle okrętowym itd.,
o różnej wielkości i stopniu złożoności
układu
Kompaktowe serwosystemy
i napędy siłowników
Stacje hydroakumulatorów stosowane
do magazynowania energii, pracy
awaryjnej i układów symulacji
Systemy smarne o pojemności
zbiornika do 30.000 l stosowane
w turbinach, sprężarkach, dużych
przekładniach jak i maszynach
papierniczych
Systemy filtrująco-chłodzące
Typoszeregi pomp do zastosowania
w przemysłowych systemach
napędowych

Bloki sterujące ze standardowymi
układami sterowania
Modułowe bloki sterujące dla
hydraulicznych układów mobilnych
i stacjonarnych, także opłacalne
rozwiązania dla małych serii
Systemy bloków sterujących
na indywidualne zamówienia,
wyposażone w hydroakumulatory,
filtry, czujniki i inne komponenty firmy
HYDAC, dostarczane jako gotowe
jednostki do zabudowy
Agregaty kompaktowe na ciśnienia
do 250 bar z zasilaniem na prąd stały
bądź zmienny, do wyboru w szerokiej
ofercie katalogowej dostosowanej do
indywidualnych potrzeb dla układów
stacjonarnych i mobilnych
Agregaty kompaktowe na ciśnienia
do 500 bar z pompami tłoczkowymi
i z silnikami prądu zmiennego,
zanurzone w oleju, z możliwością
zastosowania szerokiej gamy
różnych modułów sterujących
Agregaty zasilane prądem
stałym, stosowane w złożonych
i wymagających rozwiązaniach
w wózkach widłowych, ze
zintegrowanymi filtrami
ciśnieniowymi, techniką
proporcjonalną i czujnikami
Rozwiązania z przyszłością
o wysokiej sprawności energetycznej.

Rozdzielacze suwakowe o budowie modułowej lub monoblokowej
z powszechnie stosowanymi rodzajami sterowania od
mechanicznego do proporcjonalnego zarówno w wersji
Open Centre jak i Closed Centre.
Bloki w wykonaniu specjalnym dla układów wspomagania
lub sterowania wstępnego dla każdego zastosowania.
Oferta HYDAC obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie,
wykonanie prototypu, konfigurację systemu, wykonanie
oprogramowania i analizę ryzyka.
Jakość produktu gwarantują wykonane we własnych zakładach
odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego. Dobór i obróbka korpusów
i tłoczków przy pomocy specjalistycznych programów i narzędzi.

Produkty
Bloki rozdzielaczy suwakowych
stosowane w zamkniętych
i otwartych układach sterowania
Bloki z zaworami nabojowymi
Bloki w wykonaniu specjalnym
Wszystkie bloki zaworowe
są dostępne w zabudowie
monoblokowej lub modułowej
Sterowanie hydrauliczne,
elektryczne, proporcjonalne
Sterowniki
Wyświetlacze
Oprogramowanie
Joysticki
Czujniki stanu oleju
Elektroniczne
przetworniki ciśnienia
Liniowe przetworniki drogi
Przykładowe zastosowania
Dźwigi
Dźwigi stosowane w leśnictwie
Ładowarki
Minikoparki
Maszyny drogowe
Pojazdy komunalne
Traktory
Ładowarki czołowe
Maszyny rolnicze
Wywrotki
Pojazdy specjalne

Elektronika, technika pomiarowa cewki
elektromagnetyczne i technika motoryzacyjna
Komponenty i systemy w elektronicznych układach
pomiarowych, sterowania i regulacji stosowane w układach
mobilnych i stacjonarnych.
Rozwiązania standardowe jak i spełniające podwyższone
standardy bezpieczeństwa (np. ISO 13849, IEC 61508).
W ofercie standardowy program oraz rozwiązania
spełniające indywidualne wymagania Klienta i systemowe
w zakresie sterowania i regulacji.

Produkty
Technika pomiarowa:
Przetworniki ciśnienia
Elektroniczne przekaźniki ciśnienia
i temperatury
Przetworniki temperatury
Przetworniki przepływu
Elektromechaniczne
przetworniki przepływu
Elektroniczne wskaźniki poziomu
Ultradźwiękowe przetworniki
odległości
Liniowe przetworniki drogi
Indukcyjne przetworniki drogi
i kontroli położenia
Przenośne urządzenia pomiarowe
Wzmacniacze proporcjonalne
Cewki elektromagnetyczne:
Cewki sterujące, proporcjonalne
Cewki w wykonaniu
przeciwwybuchowym
Motoryzacja
Zawory i systemy
Przykładowe zastosowania
W układach stacjonarnych
lub mobilnych jak np.:
Prasy
Wtryskarki
Obrabiarki
Stanowiska prób
Mobilne maszyny robocze
Budowa pojazdów
Maszyny papiernicze
Elektrownie
Huty, stalownie
Przemysł naftowy i gazowy
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Sterowania dla techniki mobilnej

Akcesoria

Inżynieria cieczy

Zawory kulowe i sterowania zaworami kulowymi
przeznaczone do cieczy i gazów.

Inżynieria cieczy HYDAC to szeroki program usług dla naszych
klientów w dziedzinie techniki płynów, którego celem jest
zwiększenie dyspozycyjności urządzeń jak i optymalizacja
układów i systemów oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji.
Prowadzimy także szkolenia w naszym
Centrum Szkoleniowym.

Sztywne i elastyczne elementy i systemy mocujące, stosowane
do mocowania rurociągów, przewodów, kabli, zbiorników
i elementów maszyn.
Zawory tłoczkowe i współosiowe typu CX do próżni i innych
mediów gazowych i ciekłych o konsystencji żelu, właściowściach
ściernych, dla mediów zanieczyszczonych i agresywnych.
Znormalizowane wykonania standardowe i indywidualne
rozwiązania na życzenie Klienta.

Produkty
Zawory kulowe dwudrogowe
Zawory kulowe trójdrogowe
Zawory kulowe wielodrogowe
Bloki wielofunkcyjne wykonane
ze stali węglowej lub stopowej
z przyłączami gwintowymi,
kołnierzowymi lub w wersji nabojowej
Urządzenia do sygnalizacji poziomu
wyposażone we wskaźniki optyczne
lub optyczno-elektryczne
Elementy mocujące
wg normy DIN 3015
Uchwyty taśmowe do
mocowania zbiorników
Opaski zaciskowe
Uchwyty do węży
Podkładki
Mocowania do siłowników
Zestawy montażowe
Konsole pomp Zawory tłoczkowe
Zawory współosiowe typu CX
Przykładowe zastosowania
Instalacje hydrauliczne
Układy gazowe, układy smarne
Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Przemysł maszynowy
Rurociągi przemysłowe
Pojazdy kołowe i pojazdy szynowe
Maszyny rolnicze, budowlane i dla
leśnictwa
Technika morska i przemysł okrętowy
Obrabiarki

Oferujemy usługi w zakresie utrzymania ruchu,
uruchomienia systemów jak i konserwacji, przebudowy,
modernizacji i napraw. Dodatkowo oferujemy pełną paletę
produktów dla różnych mediów, m.in. dla olejów,
smarów, cieczy chłodząco-smarujących, wody,
powietrza i gazów.

Centrum serwisowe
Naprawy u Klienta
Analityka i analiza oleju
(badanie czystości elementów
w procesach produkcyjnych)
Uruchomienia, rewizje i naprawy
na całym świecie
Contracting
(Optymalizacja i przebudowa
układów)
Serwis olejowy
(napełnianie układów świeżym
olejem, czyszczenie zbiornika)
Filtracja oleju
Centrum szkoleniowe
Bogata oferta szkoleniowa,
oparta wyłącznie na potrzebach
Klienta, jest ciągle doskonalona
tak, by odpowiadać najnowszym
zdobyczom techniki
i spełniać obowiązujące normy
międzynarodowe.
Materiały szkoleniowe
System szkoleń E-learning
dostępny przez internet
PL 10.000.2/10.11

Przyrządy do sygnalizacji i kontroli poziomu cieczy i ciśnienia.
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Doradztwo techniczne
Rozwój, produkcja i serwis
Zawsze blisko Klienta
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E-Mail: sales@hydac.com.tw

UKRAINE

HYDAC Ukraine
UA 01601 Kiev
E-Mail: info@hydac.com.ua

USA

USA

HYDAC TECHNOLOGY CORPORATION
HYCON Division
USA-Bethlehem, PA 18017
E-mail: sales@hydacusa.com

VIETNAM

HYDAC International
VN-Ho Chi Minh City
Tel.: (00848) 812 0545 Etx: 215 & 214

SOUTH-AFRICA

(Namibia, Zimbabwe)
Hytec S.A.
ZA-Edenvale 1610
E-mail: olivern@hytec.co.za
HYDAC Technology Pty Ltd.
ZA-Johannesburg
hydacza@hydac.com

ARGENTINA

HYDAC TECHNOLOGY
ARGENTINA S.R.L.
RA-Tigre / Buenos Aires
E-Mail: argentina@hydac.com

CHILE

MAURICIO HOCHSCHILD S.A.I.C.
RCH-Renca-Santiago
Tel.: (0056) 2 / 6 41 44 91, 6 41 11 95

INDONESIA

HYDAC Technology Pte Ltd
Jl. Pluit Selatan Raya
E-mail: info@hydac.co.id

KOREA

ROMANIA

HYDAC International SA de CV
Tlalnepantla (Edo. de Mexico)
Tel.: (0052) 555 / 565 85 11

NORGE

T

NL
RA

INDIA

RI

HK
I
IND
IR

Technical Office Ulyanovsk
RUS 432042 Ulyanovsk
E-Mail: uljan@hydac.com.ru

HYDAC S.p.A.
I-20041 Agrate Brianza
E-mail: hydac@hydac.it

LUXEMBURG

HYDAC-Büro München
D-82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42 / 6 52 77-0

Technical Office St. Petersburg
RUS 190020 St. Petersburg
E-Mail: petersb@hydac.com.ru

ITALIA

MAL

HYDAC-Büro Süd
D-71546 Aspach
Tel.: 0 71 91 / 34 51-0

HYDAC International
RUS 123007 Moscow
E-Mail: info@hydac.com.ru

Technical Office Novokuznetsk
RUS 654079 Novokuznetsk
E-Mail: novokuz@hydac.com.ru

MEX

HYDAC-Büro Südwest
D-66125 Dudweiler
Tel.: 0 68 97 / 509-01

RUSSIA

HYDAC Technology (Shanghai) Ltd.
P.R.C.-Shanghai 200245
E-mail: hydacsh@hydac.com.cn

HYDAC Technology (Hongkong) Ltd.
Tsim Sha Tsui, Kln. Hong Kong
Tel.: (00852) 23 69 35 68

JAPAN

HYDAC-Büro Mitte
D-64293 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 81 45-0

PRC

Delta-P Technologies Ltd.
GR-11855 Athens
E-Mail: delta_pi@otenet.gr

CHINA

HYDAC, s.r.o.
SK-03601 Martin
E-mail: hydac@hydac.sk

UA 83000 Donetsk
E-Mail: donetsk@hydac.com.ua

PL 62-070 Dąbrowa k/Poznania
E-Mail: poznan@hydac.com.pl

RUS

GREECE

SLOVAKIA

HYDAC Duwon Co.
ROK-Seoul 137-069
E-mail: johnkim@hydackorea.co.kr
HYDAC SRL
RO-100576 Ploiesti
E-Mail: hydac@hydac.ro

SVERIGE

HYDAC Fluidteknik AB
S-16308 Spånga
E-mail: hydac@hydac.se

SINGAPORE

HYDAC Technology Pte Ltd.
Singapore 618781
Tel.: (0065) 6741 7458
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HYDAC-Büro West
D-45141 Essen
Tel.: 02 01 / 3 20 89-0

PL 80-298 Gdańsk
E-Mail: gdansk@hydac.com.pl

HYDAC TECHNOLOGY Limited
GB-Witney, Oxfordshire
E-Mail: info@hydac.co.uk

ROK

HYDAC-Büro Nord
D-30659 Hannover
Tel.: 05 11 / 56 35 35-0

PL 02-486 Warszawa
E-Mail: warszawa@hydac.com.pl

GREAT BRITAIN

J

HYDAC-Büro Hamburg
D-22844 Norderstedt
Tel.: 040 / 52 60 07-0

NZ

HYDAC OY
FI-01730 Vantaa
E-Mail: hydac@hydac.fi

L

HYDAC-Büro Nordost
D-13127 Berlin
Tel.: 0 30 / 475 98 40

HYDAC Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów
E-Mail: info@hydac.com.pl

FINLAND

HONG KONG

HYDAC-Büro Südost
D-07551 Gera
Tel.: 03 65 / 73 97-320

POLSKA

PL 87-100 Toruń
E-Mail: torun@hydac.com.pl

CESKÁ REPUBLIKA

HYDAC-Büro Berlin
D-12247 Berlin
Tel.: 0 30 / 7 72 80 50

Gustavo Cudell Lda.
P-4149-008 Porto
E-Mail: info-es@cudell.pt

PL 51-162 Wrocław
E-Mail: wroclaw@hydac.com.pl

HYDAC AG
CH-6312 Steinhausen/Zug
E-mail: hydac-engineering-AG@hydac.com

DEUTSCHLAND

PORTUGAL

Tel. (Bordeaux): (0033) 5 57 54 25 20

HYDAC Hidraulika
és Szüréstechnika Kft.
H-1131 Budapest
E-mail: hydac@axelero.hu

HYDAC S.R.O.
CZ-39111 Planá nad Luznici
E-mail: hydac@hydac.cz

HYDAC Ltd.
NZ-Auckland
Tel.: (0064) 9271 4120

ROM

FI
GB
GR
H

SCHWEIZ

HYDAC S.A.
CH-6805 Mezzovico
E-mail: info.coolingsystems@hydac.ch

P

E-mail (Lyon): ag_lyon@hydac.com

CANADA

HYDAC Corporation
Welland, Ontario
E-mail: sales@hydac.ca

HYDAC S.à.r.l.
F-57604 Forbach Cedex
E-Mail (siège): hydac_france@hydac.com

NEW ZEALAND

MOVICONTROL S.A.
P-1801 Lisboa Codex
E-Mail: geral@movicontrol.pt

FRANCE

E-mail (Paris): ag_paris@hydac.com

BRASIL

HYDAC Limitada
BR-Sao Bernardo do Campo-SP
E-mail: hydac@hydac.com.br

Yasser Fahmy Hydraulic Eng.
ET-Cairo
E-Mail: yasserf@yf-hydraulic.eg

E-Mail (Nord-Est): ag_nest@hydac.com

BELARUS

HYDAC Belarus
BY 220035 Minsk Belarus
E-Mail: info@hydac.com.by

EGYPT

HYDAC B.V.
NL-5705 CL Helmond
E-mail: info@hydac.nl

VN

HYDAC EOOD
BG-1528 Sofia
E-mail: office@hydac.bg

HYDAC TECHNOLOGY SL
E-08211 Castellar del Valles
Tel.: (0034) 93 / 747 36 09

NETHERLANDS

ZA

BULGARIA

ESPAÑA

S

HYDAC sprl
B-3700 Tongeren
Tel.: (0032) 12 260 400

F

BELGIQUE

HYDAC A/S
DK-5550 Langeskov
E-Mail: hydac@hydac.dk

SGP

HYDAC Pty. Ltd.
AUS-Vic. 3025
E-mail: info@hydac.com.au

ET

AUSTRALIA

DENMARK

PL

DK

(Slovenia, Croatia, BosniaHerzegovina, Serbia and
Montenegro, Macedonia)
HYDAC Hydraulik Ges. m.b.H.
A-4066 Pasching
E-mail: info@hydac.at

E

ÖSTERREICH

N

D
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CH

CDN

BR

BLR

BG

B
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Posiadamy już ponad 45 spółek zagranicznych i ponad 100 przedstawicielstw na całym
świecie i dlatego możemy być w prawie każdym zakątku świata, blisko naszych Klientów podczas realizacji ich zadań.
Naszych inżynierów, specjalistów odpowiedzialnych za produkt jak i naszych specjalistów branżowych znajdziecie
Państwo kontaktując się z:
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Opłacalne rozwiązania
dla prawie każdej branży
Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu międzynarodowych projektów pomaga naszym
specjalistom szybko znaleźć optymalne rozwiązanie, także w przypadku nowatorskich
projektów - niezależnie, czy chodzi o indywidualny, jednostkowy projekt i wykonanie dla
układów mobilnych czy stacjonarnych, czy o realizację rozwiązań seryjnych.
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Posiadane dopuszczenia i certyfikaty wielu towarzystw klasyfikacyjnych dodatkowo
gwarantują dopuszczenie do pracy Państwa systemów i urządzeń w kraju i za granicą.
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Globalny zasięg
Kompetencja w zasięgu ręki
www.hydac.com

HYDAC Główna siedziba firmy
HYDAC Spółki

Główna siedziba
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Germany
Phone:
+49 6897 509-01
Fax:
+49 6897 509-577
Internet: www.hydac.com
E-Mail: info @hydac.com

PL 10.000.2/10.11

HYDAC Biura sprzedaży i serwis

