hydraulika mobilna

PONAR Wadowice S.A. to:
 polska firma oferująca polskie rozwiązania
dla każdej gałęzi przemysłu,
 dostawca pełnego asortymentu hydrauliki siłowej,
 właściciel dwóch dużych zakładów produkcyjnych
w Wadowicach i Łaziskach Górnych i wielu oddziałów
na terenie całego kraju,
 nowoczesne maszyny oraz linie produkcyjne,
 lider w branży elementów i układów
hydrauliki siłowej,
 firma z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku,
 zespół wysokiej klasy fachowców.
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Obszary naszej działalności:
Produkcja i dystrybucja elementów hydrauliki siłowej:
 rozdzielaczy suwakowych i gniazdowych,
 zaworów zwrotnych, ciśnieniowych,
regulujących przepływ,
 elementów sterowanych proporcjonalnie,
 zaworów i rozdzielaczy iskrobezpiecznych,
 hydrauliki nabojowej i mobilnej,
 siłowników i akumulatorów hydraulicznych,
 przekaźników ciśnienia,
 filtrów i chłodnic,
 armatury hydraulicznej – złączek, rur, przewodów giętkich,
szybkozłączy.
Usługi:
 projektowanie, wykonawstwo i montaż u Klienta
układów napędu i sterowania hydraulicznego,
 kompletacja i dostawa elementów i podzespołów hydraulicznych,
 remonty i modernizacja elementów i układów hydraulicznych,
 konsultacje i doradztwo techniczne,
 niezawodny i profesjonalny serwis.

ISO

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Certyfikaty ATEX, GOST-R, MakNII

Jesteśmy największym polskim
producentem elementów
i układów hydrauliki siłowej
 Dla naszych Klientów oferujemy pełen zakres usług od projektowania,
produkcji, serwisowania, po gotowy produkt. Nasze kilkudziesięcioletnie
doświadczenie na rynku hydrauliki siłowej jest atutem we współpracy

Dyrektywa transportowa 2000/9/EC

z Klientem.
 Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku oferując rozwiązania, które
pozawalają stosować nasze wyroby w różnym środowisku, poprawiają

Dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EC

wydajność, bezpieczeństwo oraz redukują koszty.
 Nasz profesjonalizm podkreślają liczne certyfikaty a jakość doceniają

Kod NCAGE 2994H (NATO)

najwięksi światowi producenci maszyn.
 PONAR Wadowice S.A. otrzymał po raz czwarty z rzędu platynowy
certyfikat jako dostawca elementów, częścii wyrobów dla firmy

AQAP 2110:2009

Caterpillar.

Koncesja MSWiA B-030/2016
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 Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie ON/OFF

Rozdzielacze 4-drogowe sekcyjne
4/3 UREM

Typ
Wielkość

6

10

Ciśnienie

do 35 MPa
do 21 w kanale T

do 35 MPa
do 21 w kanale T

Przepływ

do 50 dm3/min

do 80 dm3/min

Rozdzielacze typu 4/3UREM6 znajdują szerokie zastosowanie m.in. w maszynach komunalnych, rolniczych i budowlanych, służą do sterowania odbiornikami np. siłownikami, silnikami. Modułowa konstrukcja pozwala zbudować rozdzielacz do 8 sekcji roboczych. Płyty wejściowe wyposażone mogą być w zawór przelewowy, zawór odciążający,
trójdrogowy regulator przepływu sterowany ręcznie lub elektrycznie (proporcjonalny).
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 Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie proporcjonalnie

Rozdzielacze 4-drogowe sekcyjne
4/3 WREM

Typ
Wielkość

6

10

Ciśnienie

do 35 MPa
do 21 w kanale T

do 35 MPa
do 21 w kanale T

Przepływ

do 50 dm3/min

do 80 dm3/min

Rozdzielacze typu 4/3 WREM są proporcjonalną odmianą rozdzielaczy 4/3 UREM. Przeznaczone są do płynnego sterowania
prędkością ruchu odbiornika. Wielkość strumienia oleju hydraulicznego skierowanego do odbiornika regulowana jest
poprzez zmianę natężenia prądu zasilającego cewkę elektromagnesu. Tak jak wersja UREM, zawory przystosowane są
do montażu warstwowego w dowolnym położeniu w układzie hydraulicznym, dedykowane przede wszystkim do zastosowań mobilnych.
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 Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie 6-drogowe
Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie
z zaworem krzyżowym
6UREE

Typ
Wielkość

6

Ciśnienie

do 35 MPa

10
do 35 MPa

Przepływ

do 55 dm /min

do 85 dm3/min

Nr karty

WK 421 850

WK 421 980
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Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie
6UREE

Typ
Wielkość

6

Ciśnienie

do 35 MPa

10
do 35 MPa

Przepływ

do 55 dm /min

do 85 dm3/min

Nr karty

WK 420 990

WK 421 000

3

Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie
z zaworami przelewowo-zwrotnymi
6UREE

Typ

6
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Wielkość

10

Ciśnienie

do 35 MPa

Przepływ

do 85 dm3/min

Nr karty

WK 421 020

Rozdzielacze przełączające sekcyjne
Typ

6/2UREM6, 6/2URMM6 6/2UREM

Wielkość

6

10

Ciśnienie

do 35 MPa

do 35 MPa

Przepływ

do 50 dm3/min

do 80 dm3/min

Nr karty

WK 421 540

WK 421 590

Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie z zaworami przelewowymi w układzie krzyżowym, typu 6UREE,
6/2UREM służą do zmiany kierunku przepływu oleju. Pozwalają na przełączanie zasilania między linią główną,
a dodatkowymi odbiornikami bez konieczności rozbudowy rozdzielacza głównego. Dostępne są w wielkościach 6 i 10,
w różnych odmianach konstrukcyjnych: z zaworami przelewowymi montowanymi w układzie krzyżowym, z dodatkowymi elektrozaworami uruchamiającymi inne funkcje, z możliwością montażu warstwowego – do 5 sekcji. Rozdzielacze znajdują szerokie zastosowanie
w hydraulice mobilnej, szczególnie w maszynach rolniczych, budowlanych i komunalnych.
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 3-drogowe regulatory przepływu
3-drogowe regulatory przepływu
UDUD

Typ
Wielkość

6

Ciśnienie

do 35 MPa

10
do 31,5 MPa

Przepływ

do 40 dm /min

do 150 dm3/min

Nr karty

WK 426 080

WK 420 390

3

3-drogowe regulatory przepływu
WDUD

Typ
Wielkość

6

10

Ciśnienie

do 25 MPa

do 25 MPa

Przepływ

do 40 dm3/min

do 150 dm3/min

Nr karty

WK 426 070

WK 420 270

3-drogowy regulator przepływu typ UDUD (regulacja ręczna) i WDUD (regulacja elektryczna) służy do płynnej regulacji natężenia przepływu strumienia
oleju w układzie, niezależnie od ciśnienia zasilania. Cechą charakterystyczną jest możliwość wykorzystnia obu strumieni – priorytetowego i resztkowego – do zasilania odbiorników. Regulatory przepływu przeznaczone są do montażu w gniazdach przyłączeniowych w blokach hydraulicznych
w dowolnej pozycji pracy.
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3-drogowe regulatory przepływu
UDUE10

Typ
Wielkość

10

Ciśnienie

do 35 MPa

Przepływ

do 70 dm3/min

Nr karty

WK 422 620

3-drogowy regulator przepływu typ UDUE10... stosowany jest do niezależnego od ciśnienia na zasilaniu (pompie) ustawiania natężenia przepływu
strumienia cieczy w układzie hydraulicznym. Regulator UDUE10 dzięki zabudowanemu zaworowi zwrotnemu, umożliwia przepływ oleju z kanału priorytetowego z powrotem w kierunku zasilania – niezbędny np. w przypadku dwukierunkowego sterowania obrotami silnika. Strumień zasilający (kanał P)
jest podzielony na strumień priorytetowy kierowany do kanału A i strumień resztkowy odprowadzany przez kanał B do spływu lub zasilania innego
odbiornika.
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 Bloki specjalne

Nasza oferta, poza standardowymi wyrobami katalogowymi, obejmuje produkty dedykowane do określonych układów lub nawet konkretnych typów
maszyn. Rozwiązania te mogą być opracowane na podstawie dokumentacji powierzonej przez Klienta, lub tworzone przez naszych specjalistów, często
w ścisłej współpracy z działem konstrukcyjnym klienta. Typowe zastosowania to:
 posypywarko-solarki

 śmieciarki

 siewniki i sadzarki

 zamiatarki

 prasy do zgniatania odpadów

 owijarki i prasy do bel słomy

 pługi odśnieżne

 ładowacze czołowe
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Zapraszamy do kontaktu:
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax +48 33 488 21 03
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl
zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ponar.pl
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