ROZWIĄZANIA DLA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

®

‐ blisko 10000 pozycji dostępnych z magazynu
‐ ekspresowa wysyłka towaru
‐ dostęp online do cen i stanów magazynowych
‐ najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami
‐ atrakcyjne ceny i terminy płatności

Więcej na www.sklep.hydron.com.pl !
HYDRON hydraulika siłowa
ul. Wodociągowa 1A; 77‐400 Złotów
woj. wielkopolskie; Polska
NIP: 5040002752; REGON: 301540500
Tel. (67) 350 53 69; Fax (67) 350 53 79
kontakt@hydron.com.pl;
www.hydron.com.pl;
www.sklep.hydron.com.pl
Tel. kom. 886 610 270
kom. 535 144 571
kom. 535 546 903
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O firmie
Firma HYDRON jest dynamicznie rozwijającą się firmą ( 100% kapitału polskiego ) działającą w
branży hydrauliki siłowej oraz pneumatyki. Siedziba naszej firmy mieści się w Złotowie w
północnej części województwa wielkopolskiego niemniej jednak działamy na terenie całej
Polski oraz UE ( Holandia, Francja, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Rumunia ) Posiadamy ponad
12 letnie doświadczenie w zakresie produkcji oraz dystrybucji elementów złącznych hydrauliki
siłowej. Naszą kadrę stanowią wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy oferujący
Państwu pomoc oraz fachowe doradztwo techniczne na najwyższym poziomie.
Podstawową działalnością firmy jest dystrybucja najwyższej jakości zakuć i elementów
złącznych hydrauliki siłowej oraz produkcja i sprzedaż maszyn i urządzeń do produkcji
przewodów hydraulicznych.
W ciągłej sprzedaży posiadamy szeroki asortyment elementów hydrauliki siłowej
renomowanych producentów. W ofercie posiadamy prawie 10000 pozycji asortymentowych
dostępnych od ręki z magazynu.

Do czego dążymy
Od początku działalności firmy skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości podzespołów
hydraulicznych w konkurencyjnej cenie. Dostarczamy kompletne rozwiązania mające
zastosowanie w różnorodnych branżach : przemysł maszynowy, rolnictwo, maszyny
budowlane itp.

Współpraca
Jesteśmy firmą otwartą na współpracę. Zapraszamy do podjęcia współpracy handlowej.
Służymy fachowym doradztwem w doborze przewodów oraz elementów hydrauliki siłowej.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.
Liczymy na nawiązanie trwałej obopólnie korzystnej współpracy.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych !
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ZAKUCIA HYDRAULICZNE
Szeroki zakres końcówek do zaciskania
przewodów hydraulicznych. Końcówki
produkowane są według międzyna‐
rodowych standardów takich jak : SAE,
ISO, DIN, DOT oraz JIS. Istnieje również
możliwość wykonania zakuć według
specyfikacji klienta.
ZŁĄCZKI HYDRAULICZNE
Wszelkiego typu złączki hydrauliczne z
gwintami BSP, JIC, NPT, SAE, ORFS,
metrycznymi. Gwinty zewnętrzne,
wewnętrzne, proste, redukcje, trójniki,
czwórniki, kolanka, złączki grodziowe,
nakrętki, pierścienie zacinające, korki
gwintowane, końcówki kuliste i inne
WĘŻE HYDRAULICZNE I PRZEMYSŁOWE
W sprzedaży posiadamy szeroki
asortyment węży hydraulicznych 1SN,
2SN, 1SC, 2SC, 4SP, 4SH, węże
termoplastyczne, PTFE, bliźniacze, węże
do klimatyzacji, węże przemysłowe i
inne. Zakres średnic od DN05 do DN50.
W ofercie posiadamy również osłony
spiralne oraz tekstylne.
ZAKUWARKI
Oferujemy maszyny i urządzenia do
zaciskania węzy hydraulicznych w tym
m.in. : zakuwarki ręczne, pneumatyczne,
mobilne, na akumulator, zakuwarki
przemysłowe, przecinarki do węży,
urządzenia do skórowania, stoły do
testowania węży.

