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• Hidraulikus egységek forgalmazása (szivattyúk, motorok, munkahengerek, szelepek, szűrők kiegészítők). 

• Helyszíni javítás, géptelepítés 

• Karbantartási szerződések 24 órás ügyelet 

• Radiál, axiál dugattyús és lapátos szivattyúk javítása. 

• Tömlőgyártás 

• Munkahenger gyártás, javítás 

• Géptelepítés csövezés 

• Hidroakkumulátor töltés 210 Bar-ig, javítás, bevizsgálás 

2019 

Hidraulika 

Általános áttekintő kiadvány a cégünk által 

forgalmazott termékekről, és az általunk végzett  

hidraulikus szolgáltatásokról 
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Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelő kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására alakult. Munkánkkal a 

hidraulika, és a gépépítés területein szeretnénk segítséget nyújtani a műszaki berendezéseket gyártó, üzemeltető vagy 

javító – karbantartó szakembereknek. Tervezéssel, szaktanácsadással, kereskedelmi áruk forgalmazásával, gyártással és 

kivitelezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére. Természetesen az általunk értékesített termékek, berendezések, 

telepített rendszerek garanciális és azon túli szerviz szolgálatát is ellátjuk műhelyünkben vagy helyszíni kiszállással. 

Vállaljuk szakterületünkhöz kapcsolódó berendezések felújítását is. 

 

Számunkra az Ügyfeleink elégedettsége és az adott feladat maradéktalan megoldása a fontos, ezért szívesen fogadjuk 

bármilyen észrevételét munkánkkal kapcsolatban. 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 

• Célgépek hidraulikus tápegységek tervezése 

• Egyedi gépek, tápegységek gyártása 

• Helyszíni telepítése 

• Egyedi gépek karbantartása és javítása 

• Hidraulikus gépek műhely- vagy helyszíni javítása 

• karbantartása szerződések 

• Hidraulika szivattyúk javítása  

• Hidraulikus elemek forgalmazása 

• Helyszíni felmérés, műszaki előkészítés  

• Döntés előkészítő dokumentációk készítése 

• Munkagépekre kalapácskör kiépítése 

• Tömlőgyártás 

• Munkahenger javítás, gyártás 

  

                                                             Cégünkről 
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Fábián Istvánnak hívnak 41 éves vagyok, nős egy gyerek édesapja. 

 
 

Tanulmányaim: Mechwart András Gépipari Műszaki Középiskola Gépgyártás Technológus  1992-1997

 Mechwart András Gépipari Műszaki Középiskola CNC gépkezelő OKJ bizonyítvány  1996 
 Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Gépészmérnök  1997-2000 
 Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Minőségügyi Szak mérnök  2000-2002 

Munkahelyeim:  Bosch Rexroth Kft.  Budapest Szerviz Mérnök beosztásban 2000-2009 

• helyszíni hibakeresés, javítás 

• új berendezések beüzemelése 

• axiál dugattyús szivattyúk javítása, bemérése 

• próbapadi beállítás, beszabályozás, bemérés 
 
 

Eljött az a pillanat amikor úgy éreztem váltani kell, ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ki kellene próbálnom magamat 
a vállalkozói világban. Egy év kihagyás után sikerült elindítani a vállalkozást, mely igen rövid működése során is rengeteg 
pozitív visszajelzést kapott. A piac igazolni látszik, hogy jó döntést hoztunk, ez megmutatkozik az Önök bizalmában, amely 
a cégünk felé árad. De a legjobb visszajelzés számomra, hogy most már nem csak egy emberes vállalkozásról beszélünk. 
Vállalkozásomban jelen pillanatban tizenhét munkatársat foglalkoztatunk. 
 
Jelenleg is zajlik a telephelyünk kiépítése képünk a jelenlegi állapotot tükrözi. Számításunk szerint az év végére 
megszépülünk, felszereltségünk meg fogja közelíteni a piacon régóta működő cégekét, reményeink szerint a fiatalos 
lendület túl is fog mutatni rajta. 
 
 
 
Folyamatban lévő beruházásaink: 
 
- festőkamra kiépítése 

 
Eddig megvalósult beruházásaink: 
 
- telephely bővítés 
- szervizautók beszerzés 
- hidraulikus próbapad építése 
- átemelő szűrő kocsi építése 
- raktári polc beszerzés 
- alkatrészmosó beszerzés 
- marógép beszerzése 
- csarnok bővítése 
- egy 3 T-ás és egy 3,2 T-ás híddaru beüzemelése 
- FAT NCT TUR 710 CNC gép beszerzése 

 

  

                                                             Bemutatkozás 

 Feladataim: 
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Forgalmazott termékek        Szivattyúk 

Szivattyúk 

 

Minden kategóriában kínálunk szivattyúkat, megpróbáljuk az adott feladathoz legmegfelelőbb típust kiválasztani. 

 

A következő szivattyúkat forgalmazzuk 

- Fogaskerék szivattyú   

- Szárnylapátos szivattyú  

- Axiál dugattyús szivattyú  

- Radiál dugattyús szivattyú  

Hidromotorok 

- Fogaskerekes motorok 

- Radiál dugattyús motorok 

- Axiál dugattyús motorok 

- Lassújárású motorok (orbit motorok) 

                             Hidromotorok 
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Forgalmazott termékek        Szelepek 
 

Útszelepek 

- Tolattyús útváltok 

o Elővezérelt 

▪ elektrohidraulikus működtetés 

o Közvetlen vezérlésű 

▪ kézi működtetés 

▪ mechanikai működtetés 

▪ hidraulikus működtetés 

▪ pneumatikus működtetés 

▪ elektromos működtetés 

- Ülékes útváltok 

Nyomás szelepek 

- Nyomás irányítok 

- Nyomáshatároló 

- Nyomásrákapcsoló 

- Nyomáslekapcsoló 

- Nyomáscsökkentő 

Áramirányítók 

- Fojtó 

o Fojtó 

o Fojtó visszacsapó szelepe 

o Fékszelepe 

- Áramállandósító 

o Áramállandósító 

o Áramhatárolók 

Visszacsapó szelepek 

- Egyszerű 

- Vezérelt 
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Forgalmazott termékek     Mobil alkalmazások 
 

Mobilblokkok 

Mobil berendezések legoptimálisabb vezérlőegysége, mezőgazdaság, építőipar, vagy ipari szegmensről legyen 
szó. 

• Tartalmazza a biztonsági szelepet. 

• Átfolyási mennyiség építési nagyságtól 0-120 L/min közé esik. 

• Üzemi nyomás standard blokkoknál 250 bár. 

• 1-2-3 vagy akár több szekcióval rendelhető 

• Működtetése lehet kézi karos, bowdenes, elektromos vezérlésű. 

Rotátorok 

 

1 – 5 tonna között szállítunk. 

Raktárkészlettel nem rendelkezünk, csak 
megrendelésre szállítjuk 

 

  

Gyors csatlakozok 

 

• dugós kivitel 

• csavaros kivitel 

• cseppmentes kivitel 

• kombinált kivitel 4-5 
csatlakozási ponttal 
rendelkeznek 
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Forgalmazott termékek     Csövezési anyagok 
 

Csövek, rudak 

Munkahenger csövek hidegen vont varratmentes honolt cső E355+SR 

- 30-160 mm átmérőig 

- méretre vágva rövid szállítási határidővel 

Kemény krómozott acél dugattyúrúd 

- 6-120 mm átmérőig 

- CK45 ISO f7 és 20MnV6 ISO f7  

- méretre vágva, rövid szállítási határidő 

Hidraulika csővezeték 

- 6-42 mm átmérőig 

- fekete és bevonatos cső 

 

Bilincsek 

- Rendelhetőek poliuretánból és alumínium betéttel, 

- Egy illetve kettő csőrögzítéssel, 

- Normál, és magasnyomású kivitelben, 

- 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, névleges méretű bilincsek mindig raktárról 
rendelhetőek 

- Hegeszthető és szerelőtalpas kivitel. 

Hidraulika csatlakozók 

- metrikus, BPS, UNF, ORF kivitel 

- 6-42 mm építési nagyság 

- könnyű és nehéz sorozat (S,L) 

- nagy raktárkészlet 
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Forgalmazott termékek       Kiegészítők 
 

- Kiegészítők 

 

   - olajbetöltő    - mérővezetékek 

   - szintmutató    - tengelykapcsoló   

   - tartály    - villanymotor 

   - búvó nyílás    - szintkapcsoló 

   - szivattyúbak    - hőmérő 

   - szivattyú flansch   - alaplapok 

   - hidraulika fittingek   - elektromos csatlakozok 

   - olajhűtő    - akkumulátorok 

   - manométer    - fűtőpatron 

 

 

 

 

Szűrők szűrőbetétek 

• szívóági szűrőbetétek, csővezetékbe építhető szűrők  

• nyomóági szűrők minden igényre, átváltható szűrők, szűrőtelepek  

• vissza folyóági szűrők teljes méretválasztékban  

• tartály betöltő-levegőztetők, levegőszárító betétek  

 

Szűrőbetét anyagok családja:  

• BN3HC: üvegszál szövet 1-20 mikronos szűrési finomságban 
abszolút szűrést biztosít.  

• BH3HC: üvegszál szövet megerősített tartóvázzal a nagyobb 
nyomáskülönbség elérése céljából, erősen igénybevett 
területeken.  

• AM és BN/AM: Aqua Mikron betétanyag felveszi a szabadvizet 
mely olajban található és szűrési feladatot is ellát.  

• W és W/HC: rozsdamentes drótszövet 25-200 mikronos szűrési 
finomságban, tisztítható kivitel.  

• V: rozsdamentes fémfilc anyag 1-75 mikronos (abszolút) szűrési 
finomságban.  

• S: rozsdamentes résszűrő 50-3000 mikronos kivitelben  
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Forgalmazott termékek    Blokkok Tápegységek 
 

Blokkok 

- Standard blokkok 

Szabványnak megfelelő alaplapok, egy illetve több szelep fogadására 
alkalmas 

Gyors szállítás 

- Egyedi blokk. Egyedi igények alapján megtervezett blokk, 

Bármilyen egyedi igényével forduljon hozzánk bizalommal, 
megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni az adott műszaki 
feladat megvalósítására. 

Standard tápegységek 

 

 Alumínium tartályos tápegységek 

- 20, 40, 60, literes építési nagysággal 

- 1 KW- 5 KW villamos teljesítménnyel 

- Gyors szállítási határidő 

- A szükséges elemek a tápegység építéséhez raktárkészleten vannak 

  

  

Egyedi tápegység 

 

Mindig az adott feladathoz igazodó kialakítás 

- 100-2000 literes tartályméret 

- 1 - 90 KW villamos teljesítmény 

- Tetszőleges kialakítás 

- Komplett szolgáltatás a tervezéstől a beüzemelésig 

- Partnerségen alapuló együttműködés 

Kompakt tápegységek 

Mobil alkalmazásokhoz 

- 12- 24 V kivitel 

- Kompakt szerelési egység 

- Egyszerű beépíthetőség 

- Gyors szállítási határidő 
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Helyszíni javítás 

Kollegáink nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek a hidraulika rend-
szerek hibakeresésében javításában felújításában. 

Szerviz autóink állandó készültségben állnak, hogy a helyszíni hiba-
elhárítást a lehető leghamarabb meg tudjuk kezdeni. 

 

 

 

 

Mit Vállalunk? 

Német minőségű munkavégzés magyar árakon 

Cégünk a hidraulika teljes palettájával foglalkozik, megpróbálunk mindent 
megjavítani, ami hidraulikával működik. 

Vállalunk ipari és mobil hidraulikát egyaránt. 

Megpróbálunk igazodni a megrendelő igényeihez, betartva a vállalati 
előírásokat, szabályokat. 

Teszter 
A helyszínen a következő paraméterű 

egységeket tudjuk bevizsgálni 

• maximális nyomás 400 bár 

• maximális mérhető folyadék 

mennyiség 300 l/min 

Szolgáltatások     Helyszíni javítás, szerelés 

Jól felszerelt műhelyautóval 

rendelkezünk.  

Kiszálláskor az alábbiakat tudjuk 

elvégezni: 

• Hibakeresés 

• Szivattyú bemérés 

teszterrel 

• Javítás 

• Akkumlátor töltés 

• Telepítés 

• Csőszerelés  

 0-24 h  Ügyelet +36(70)6026305 
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Karbantartási szerződés 

 
Minden cég életében az egyik legfontosabb feladat a gépek berendezések rendelkezésre állását a legminimálisabb 
szinten tartani. Ezt úgy végezni, hogy közben a költségek jól behatárolhatóak legyenek.  

Ezekre kínálunk mi megoldást.  Karbantartási szerződések esetén előre szabályozott időpontokban kollegáink 
megjelennek az önök telephelyén, és elvégzik a szerződésben meghatározott feladatokat, (olajfolyás elhárítás, 
szűrőcsere, rendszer működésének ellenőrzése, javítása.) 

Váratlan meghibásodások esetén a szerződésben meghatározott időponton belül megkezdjük a berendezés javítását. 
Nem kell attól félnie, hogy a berendezése több napot áll mert a szakszerviz mással van elfoglalva és „csak a jövő 
héten tudunk kimenni önökhöz” kapjuk a választ a megkeresésünkre, kölcsönösen kiszámíthatóvá válik az 
együttműködés. 

Rendszeres karbantartás, felülvizsgálat esetén kollégáink szert tesznek egy helyismeretre, gépismeretre, ezértváratlan 
meghibásodás esetén, a hiba elhárítása várhatóan sokkal rövidebb idő alatt elvégezhető. 

Nincs két egyforma karbantartási szerződés, mindig az adott vállalat, berendezés határozza meg, hogy milyen 
szerződést kötünk, megpróbáljuk a lehető legoptimálisabb megoldást megkeresni, amely mindkét fél számára előnyös. 

Kérem forduljon hozzánk bizalommal, ha igény merülne fel cégüknél karbantartási szerződésre. 

 

Szolgáltatások      Karbantartási szerződés 



Hibaelhárítás 

megkezdése



Szerződés Előnyei: 

• Gyorsaság 

• Kiszámíthatóság 

• Helyismeret 

• Gépismeret 

• Állásidő 

minimalizálás 

• Adminisztráció 

minimalizálás 
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Az általunk javított egységeket az alábbi munkagépekben találhatja: 

 

Általunk javított Axiál dugattyús szivattyúk szivattyúgyártók szerint  

Cégünk a hidraulika szivattyú javítások specialistája, tevékenységünk nagy részét az Axiál 

dugattyús szivattyúk javítása teszi ki. (miért vásárolna új szivattyút, ha a régi is javítható, az 

új ár töredékéből) 

 
Cégünk nagy szakmai tapasztalattal végez hidraulika egységek, szivattyúk, hidro motorok, működtető 

egységek felújítását. 

Az általunk javított egységekre 6 hónap garanciát vállalunk. Minden egyes általunk javított szivattyú 

próbapadon beállítva letesztelve kerül kiadásra a megrendelő felé.      

Kérjük konkrét igény esetén tiszteljen meg minket árajánlat kérésével.  

 

       
 

Szolgáltatások    Axiál dugattyús szivattyújavítás 
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Munkahenger javítás 

 

Gépek berendezések egyik legjobban igénybe vett egységei a 
hidraulika munkahengerek. 

Olajfolyások a hidraulika egység egyik sarkalatos pontja, olyan 
munkagéppel nem lehet munkát elvállalni amelyikből folyik az olaj, 
gondoljunk arra, ha egy szépen térkövezett úton kell végigmenni a 
géppel. 

Az olajat nagyon nehéz utána eltávolítani. 

Ez ugyanúgy érvényes az iparra is, ha az olaj rákerül a késztermékre, 
ami vagy selejt lesz, vagy plusz erőforrást igényel az olaj eltávolítása. 

A sérült munkahengerekre kínálunk mi megoldást, vállaljuk 
munkahengerek tömítéscseréjét, mechanikai elemeinek pótlását, 
cseréjét, vagy új munkahenger legyártását. 

 

Munkahenger Gyártás 

 

Célgépek, egyedi gépek tervezésekor általában a munkahengerek is 
egyedi méretűek, ezért ezeket is egyedileg kell legyártani.  

Vállalunk minden méretű munkahenger legyártását. 

Kérem keressenek meg minket ajánlatkérésükkel, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot adhassuk önöknek.  

Szolgáltatások     Munkahenger gyártás, javítás 

Gépparkunk 
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Tömlőgyártás 

Saját tömlőgyártó berendezéssel történik a tömlők gyártása. 

• Nagyteljesítményű, 1370 kN maximális préserejű présgépünkkel nagynyomású hidraulikus tömlőket készítünk.  

• Egyedi és sorozatgyártására is fel vagyunk készülve. 

• Mérettartományok: 1-, 2-, 4- és 6- acélbetétes tömlők. 

• DN06 mm -től DN50 mm- es tömlő belső átmérőig, 

• metrikus- és collos rendszerű valamint peremes szerelvények, 

• egyenes, 45 illetve 90 fokos kivitelben. 

Szolgáltatások: Tömlőgyártás, helyszíni telepítés, csövezés 

MIT KINÁLUNK ? 

• Minőségi alapanyag 

• Pontos 

munkavégzés 

• Gyorsaság 

• Versenyképes ár 

• 24 órás 

futárszolgálat 
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Jegyzetek 
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Kérem jelölje be melyik termékről szolgáltatásról szeretne többet tudni 

 

Névjegykártya helye  

Ragasztani- faxolni- másolni 

 

  

  

 Cégnév: …………………………………………………………… 

 Név: ………………………………………………………………… 

 Cím: ………………………………………………………………… 

 Telefon: ………………………………………………………….. 

 Fax: ………………………………………………………………….
       

 
 

Szivattyúk 

Fogaskerék 

Lapátos 

Axiáldugattyús 

  

Kiegészítők 

tengelykapcsoló 

tartály 

szűrő 

  

 

Helyszíni 

telepítés 

  

Szelepek 

 

  

 

Blokkok 

 

  

Axiáldugattyús  

szivattyú  

javítás 

 

 

 

 

Mobil 

Alkalmazások 

  

 

Tápegységek 

 

  

 

Munkahenger 

 Gyártás 

 

 

 

Gyors- 

csatlakozók 

 

  

 

Helyszíni  

javítás 

 

  

 

Munkahenger 

Javítás 

 

  

Csövezési 

Anyagok 

Bilincs 

cső 

 

 

 

 

Karbantartási  

Szerződés 

 

  

 

Tömlőgyártás 

 


