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- Pompy i Silniki Łopatkowe
- Vane Pumps and Vane Motors

zakres wypornościowy: 1,5 do 269 cm3/obrot.
dostępne wersje jedno-, dwu-, trójsekcyjne,
lub przepustowe.

Quality Hydraulic
c Components

cisnienie maksymalne do 275 bar.

- Pompy, silniki tłokowe i PTO
do hydrauliki mobilnej
- Piston Pumps, Motors & PTO's
Hydraulics for the Truck Industry

kompletne moduły hydrauliki mobilnej
stosowane w śmieciarkach, wywrotkach,
dzwigach, cysternach

- Zawory Hydrauliczne
- Hydraulic Valves

zawory kontroli kierunku, cisnienia i przeplywu
zawory zwrotne, modułowe,
kontroli kierunku w CETOP 3, 5, 7, 8 i 10

- Części Zamienne
- Replacement parts

wkłady do pomp hydraulicznych
odpowiedniki pomp innych producentów
oraz ich części zamienne
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Quality Hydraulic Components

HYDROPOL i TDZ to dwie doświadczone firmy w branży, które wspólnie wychodzą naprzeciw
potrzebom polskich klientów z ofertą sprzedaży, doboru i montażu elementów hydrauliki siłowej!

TDZ Hydraulics z siedzibą w Saragossie (Hiszpania)
produkuje komponenty dla sektora motoryzacyjnego i
przemysłowego od 1939 roku.
Początkowa produkcja pomp wtryskowych dla głównych
producentów pojazdów przemysłowych ustabilizowała
firmę na rynku i umożliwiła, w latach 60tych,
otworzenie pierwszej fabryki elementów hydraulicznych.
Produkty TDZ obecne są w ponad 50 krajach na świecie,
dzięki współpracy z HYDROPOLEM , również w Polsce.

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 autoryzowanym partnerem TDZ
na rynku Polskim. W ciągłej sprzedaży oraz w magazynie
firmy w Kolonii Lesznowola koło Warszawy dostępna jest
szeroka gama pomp i zaworów, wkładów do pomp oraz
części zamiennych. Naszym klientom oferujemy zarówno
korzystne warunki handlowe, szybkie terminy dostaw
oraz doradztwo techniczne podczas doboru optymalnych
elementów hydrauliki siłowej. Nasi wykwalifikowani
serwisanci pomogą zdiagnozować, naprawić i uruchomić
urządzenie.
Wszystkie produkty TDZ wykonane są z materiałów
najwyższej jakości, według odpowiednich norm i są pod
stałą kontrolą jakości w fabryce w Hiszpanii.
Nasi doświadczeni pracownicy pomogą dobrać Państwu
odpowiednie elementy przy zastosowaniach rozwiązań w
zakresie hydrauliki siłowej!

