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- Zbiorniki hydrauliczne ze stali /
stali nierdzewnej
- Oil tanks made of steel /
stainless steel

Solutions for Fluid
d Technology

- Zbiorniki hydrauliczne z aluminium
- Oil tanks made of aluminium

- Włazy oraz akcesoria do zbiorników
- Cleaning covers and further
accessories

- Grzałki do zbiorników
- Tank heaters

- Łączniki do pomp oraz akcesoria
- Bellhousings and accessories

- SOFTEX® sprzęgła bezlufowe
skrętnie elastyczne
- SOFTEX® elastic and no backlash
shaft couplings

- STAREX® sprzęgła elastyczne
- STAREX® flexible couplings
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HYDROPOL i HBE to dwie doświadczone firmy w branży, które wspólnie wychodzą naprzeciw
potrzebom polskich klientów z ofertą sprzedaży, doboru i montażu elementów hydrauliki siłowej!

HBE z siedzibą w Niemczech od ponad 25 lat
specjalizuje się w produkcji elementów hydraulicznych.
HBE konstruuje i wykonuje sprzęgła , zbiorniki, łączniki
i akcesoria do systemów napędowych i przepływowych.
Wysokie wymogi techniczne jakie stawiane są produktom
i nieograniczone możliwości dopasowania wyrobu pod
wymagania klienta, sprawiają, że elementy HBE są
korzystne w nabyciu jak i niezawodne w eksploatacji.

HYDROPOL od 12 lat świadczy kompleksowe
usługi projektowe, serwisowe i handlowe w branży
hydrauliki siłowej. Nasi klienci to wiodące firmy
przemysłowe, produkcyjne i usługowe w branżach:
budowlanej, samochodowej, lotniczej oraz
przemyśle ciężkim.

HYDROPOL jest autoryzowanym partnerem HBE
na rynku Polskim. W ciągłej sprzedaży oraz w magazynie
firmy w Kolonii Lesznowola koło Warszawy dostępna jest
szeroka gama sprzęgieł bezluzowych skrętnie
elastycznych SOFTEX®, sprzęgieł elastycznych STAREX®,
łączników do pomp i silników, oraz chłodnice,
pierścienie i listwy tłumiące jak również zbiorniki
hydrauliczne stalowe, aluminiowe oraz ze stali
nierdzewnej włącznie ze wszelkimi akcesoriami do tych
zbiorników takimi jak włazy, grzałki i wskaźniki pomiaru
poziomu i temperatury.
Wszystkie produkty wykonane są z najwyższej jakości
materiałów, według odpowiednich norm i znajdują się
pod stałą kontrolą jakości w fabryce w Niemczech.
Nasi doświadczeni pracownicy pomogą dobrać Państwu
odpowiednie elementy przy zastosowaniach rozwiązań w
zakresie hydrauliki siłowej!

