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Quality Hydraulics thro
ough standards

- do tłoczenia wszelkich cieczy
- niska pulsacja ciśnienia i poziom hałasu pracy

wysokociśnieniowe pompy zębate KP i
KP DuroTec do cieczy agresywnych
- o niskich wahaniach przepływu i pulsacji
- wykonanie Duro Tec to długa żywotność.

przepływowe pompy zębate BT
- niskoobrotowe pompy do tłoczenia cieczy
- do czynników ściernych i wysokokorozyjnych

silniki hydrauliczne KM

- wysoka wydajność w szerokim zakresie ciśnienia
- łagodny start już przy małym, ciśnieniu wejściowym

przepywomierze i elektronika

- dynamiczny, dokładny pomiar przepływu
- działający z prostą jak i zaawansowaną elektroniką

zawory ciśnieniowe

- zwrotne, zwrotno-dławiące i regulacyjne
- wersje z pilotem i/lub o kanapkowej budowie

rozdzielacze

- zasilane napięciem stałym lub zmiennym

- łatwe wymiany cewek i reczne przesterowanie
Cylindry

- różnorodność wykonania i dopasowanie do potrzeb
- najwyższa jakość i precyzja
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Quality Hydraulics through standards

HYDROPOL i KRACHT oferują swoim klientom w Polsce elementy hydrauliki siłowej takie jak
pompy i silniki zębate, przepływomierze, rozdzielacze oraz zawory, nad których precyzją od lat
pracują niemieccy konstruktorzy, a których zastosowanie sprawdza się w wielu aplikacjach i
warunkach pracy.
Firma KRACHT od 1911 roku wpływa aktywnie na
rozwój hydrauliki siłowej. Jako przedsiębiorstwo z
pragmatycznym zarządzaniem, włącza się do tego
intensywnego procesu ze specjalistyczną wiedzą i
umiejętnościami wykwalifikowanych pracowników.
Atutem firmy jest precyzyjna technologia wykonania
elementów hydrauliki siłowej jak również technologii
pomiaru przepływu i tłoczenia różnego rodzaju cieczy,
nawet agresywnych, ściernych czy wysokokorozyjnych.

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. Wieloletnie doświadczenie,
wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów,
bogato wyposażony magazyn, a także szeroka wiedza
techniczna, to główne atuty naszej firmy.

HYDROPOL jest oficjalnym partnerem firmy KRACHT w Polsce. W ciągłej sprzedaży
oraz w magazynie firmy znajdującej się w Kolonii Lesznowola koło Warszawy dostępne są pompy i
silniki zębate, przepływomierze, rozdzielacze oraz zawory. Ich zastosowanie cechuje
uniwersalność i optymalność za przystępną cenę.
Współpracując z niemieckimi inżynierami i
konstruktorami dobieramy optymalne
rozwiązanie w zależności od charakterystyki
pracy, otoczenia w którym znajduje się
urządzenie jak również według specyfikacji
tłoczonego medium.
Wspólnym mottem współpracy z naszymi
klientami jest przeświadczenie, że tylko
najlepsze jest wystarczająco dobre.

