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tel. 32 326 29 00, faks 32 326 29 01, info@hydac.com.pl, www.hydac.com.pl

O FIRMIE

Hydac sp. z o.o. jest spółką córką niemieckiego koncernu  Hydac 
 Technology, światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej. Produkty 
naszej marki znane są na rynku polskim już od lat sześćdziesiątych – 
jesteśmy prekursorem rozwoju hydrauliki siłowej w Polsce i Europie 
 Wschodniej. W 1992 roku, z uwagi na duże zainteresowanie naszą 
ofertą i powiększający się rynek, w Mikołowie powstała odrębna spółka 
 Hydac sp. z o.o. W kolejnych latach firma poszerzyła się o biura ze-
wnętrzne we  Wrocławiu i Toruniu, a następnie w Gdańsku,  Warszawie 
i Poznaniu, od ponad dekady działamy też na  Ukrainie i w Rosji.

Wysoka jakość produktów i nowoczesność oferowanych przez 
 Hydac rozwiązań pozwoliły na zyskanie licznych klientów w Polsce 
i na wschodzie. Ostatnie kilkanaście lat to również kilka etapów roz-
budowy zaplecza produkcyjno-magazynowego w Mikołowie. Hydac 
to kompetentny i godny zaufania partner dostarczający szeroką 
gamę komponentów i systemów. Potwierdzeniem najwyższej jakości 
jest certyfikat jakości  ISO 9001:2000, mamy też certyfikat zgod-
ności produkcji systemów  GOST –  R, pozwolenie  Rostechnadzor 
(RTN), certyfikat prawa wodnego  WHG oraz zgodności z Europejską 
 Dyrektywą  Ciśnieniową 97/23/WE.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA

Hydac jest firmą produkcyjną specjalizującą się w systemach hydrau-
licznych i smarnych. Oferowane inteligentne systemy i podzespoły 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, pozwalając zoptyma-
lizować procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć 
wydajność linii technologicznych i maszyn. Szeroka oferta obejmuje:
 � Systemy filtracji i pielęgnacji cieczy hydraulicznej
 � Hydroakumulatory, agregaty, zasi-
lacze
 � Siłowniki, zawory, bloki sterowni-
cze, korpusy
 �Wymienniki ciepła, chłodnice
 � Hydraulikę mobilną, sterowniki 
mobilne
 � Elementy o podwyższonym bezpie-
czeństwie funkcjonalnym  SIL 2 i PLd

Oferujemy ponadto aparatu-
rę kontrolno-pomiarową, której 
dostawcą jest oddział  Hydac 
 Electronic. W ofercie skierowanej 

do automatyków, integratorów i pomiarowców można znaleźć: 
przetworniki i przekaźniki ciśnienia z komorą ze stali nierdzewnej 
lub ceramicznej, przetworniki temperatury oparte na technologii 
półprzewodnikowej lub  PT100, czujniki poziomu pojemnościowe 
i pływakowe, przepływomierze, czujniki przemieszczenia liniowego, 
czujniki ultradźwiękowe, czujniki zawilgocenia oraz rejestratory 
przenośne i stacjonarne. 

KOMPLETNA GAMA USŁUG

Oprócz komponentów i urządzeń oferta firmy  Hydac obejmuje także:
 � Projektowanie
 � Uruchomienia
 �Wyspecjalizowany serwis

Posiadamy własne biuro projektowe oraz nowocześnie wyposażone 
hale produkcyjne z lakierniami i stanowiskiem do trawienia i fosfora-
nowania rur ze stali czarnej. Gwarantuje to wysoką jakość produkcji 
i montażu technicznie zaawansowanych układów. Oprócz kompo-
nentów i agregatów oferta firmy obejmuje także uruchomienia, wy-
specjalizowany serwis urządzeń oraz szkolenia techniczne. Zebrane 
umiejętności pozwalają na wdrażanie systemów w wielu dynamicznie 
rozwijających się branżach: maszyny mobilne, sektor energetyczny, 
sektor petrochemiczny oraz hutnictwo i przemysł ciężki. 

BIURA TECHNICZNE

Gdańsk
tel. 58 728 70 40
gdansk@hydac.com.pl
Wrocław
tel. 71 326 71 00
wroclaw@hydac.com.pl
Warszawa
tel. 22 335 99 75
warszawa@hydac.com.pl

Toruń
tel. 56 622 97 44
torun@hydac.com.pl
Poznań
tel. 61 666 26 00
poznan@hydac.com.pl
Mikołów
tel. 32 326 29 48
techniczny@hydac.com.pl
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