Siła precyzji
PONAR Wadowice S.A. jest wszechstronnym partnerem w zakresie projektowania, produkcji, serwisowania elementów i układów hydrauliki siłowej.
Dzięki współpracy z partnerami z całego świata, uzupełniamy również naszą ofertę o inne komponenty,
nie będące przedmiotem naszej produkcji. Pozwala
to oferować naszym Odbiorcom kompleksowy pakiet elementów i urządzeń hydraulicznych.
Dla każdego zastosowania nasi Inżynierowie dobiorą
odpowiednie elementy oraz części zamienne.

POZNAJ NASZE MOŻLIWOŚCI
Co nas wyróżnia na rynku:
lider w dziedzinie elementów i układów hydrauliki
siłowej
 firma z ponad 50-letnim doświadczeniem
 właściciel dwóch dużych zakładów produkcyjnych
i wielu oddziałów w kraju
 nasz zespół to profesjonaliści w branży
 posiadamy nowoczesne maszyny i linie produkcyjne
 zapewniamy techniczne doradztwo z zakresu hydrauliki stacjonarnej i mobilnej
 oferujemy profesjonalną obsługę Klienta i pełen
zakres szkoleń.
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zbiornik oleju wraz z włazami rewizyjnymi
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zawór wodny
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pompa tłoczkowa o zmiennej wydajności
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filtr spływowy

3

silnik elektryczny
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kulowe zawory odcinające
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filtr bocznikowy
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akumulator hydrauliczny

5, 6 konsola pompy + sprzęgło
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pompa łopatkowa

7

amortyzator
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blok zabezpieczający akumulator hydrauliczny
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przewody elastyczne
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skrzynka elektryczna zasilająco-sterownicza
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złączki hydrauliczne i rury
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elementy mocujące hydroakumulatory
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wodna chłodnica oleju
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kompensatory

Najwyższa JAKOŚĆ
Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015, Certyfikat Systemu Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001:2015, certyfikaty dla
wyrobów iskrobezpiecznych (ATEX, GOST-R, MakNII),
certyfikaty dla produkcji specjalnej: AQAP, NCAGE,
koncesję MSWiA.

8

6

2

Nasze produkty posiadają też dokumenty na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową oraz Transportową,
do stosowania w wielu gałęziach przemysłu. Otrzymaliśmy również Platynowy Certyfikat CATERPILLAR
dla dostawców komponentów hydraulicznych.
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JESTEŚMY W KAŻDEJ BRANŻY
PONAR Wadowice S.A. to polska, silna marka, oferująca polskie rozwiązania dla przemysłu. Jesteśmy
wszędzie: od lotnictwa po okręty, od górnictwa po
energetykę, od przemysłu obronnego po maszyny
rolnicze.
Nasza oferta obejmuje również specjalne grupy produktów przeznaczone do zastosowań specjalnych, tj.
w strefach zagrożonych wybuchem oraz o obniżonej
temperaturze otoczenia.

PONAR WADOWICE S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl
www.ponar-wadowice.pl

Oferujemy pełen zakres usług: od projektowania,
montażu, badań technic znych, po gotowy produkt.
Nasze rozwiązania charakteryzują się wysoką jakością i niezawodną eksploatacją.
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Jakość wykonania, krótkie terminy realizacji,
dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta to
główne atuty naszej oferty.
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DZIAŁ HANDLOWO-IMPORTOWY
tel. +48 33 488 28 01
e-mail: import@ponar-wadowice.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 33 488 26 00
e-mail: dok@ponar-wadowice.pl
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KOMPONENTY
H Y D RA U L I K I
S I Ł O W E J

10

www.ponar.pl

www.ponar.pl

POMPY HYDRAULICZNE

FILTRY HYDRAULICZNE

MINIZASILACZE

pompy: tłoczkowe, łopatkowe zmiennego i stałego wydatku,
śrubowe, zębate o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym, ręczne
wydajność: od 0,25 do 750 cm3/obr.
ciśnienie pracy: do 46 MPa

filtry: ciśnieniowe, off-line, powrotne, puszkowe, ssące, wlewowe, systemy filtrujące
ciśnienie pracy: do 42 MPa

wykonanie: standardowe lub indywidualne (wg potrzeb Klienta)
wielkość: od 0,25 do 7,5 kW (silniki: AC & DC)
przepływ: od 0,3 do 25 dm3/min.
ciśnienie pracy: do 30 MPa

SILNIKI HYDRAULICZNE

CHŁODNICE

ZAWORY

silniki: orbitalne, tłoczkowe, zębate
chłonność: od 1,6 do 800 cm3/obr.
ciśnienie pracy: do 42 MPa
moment obrotowy: do 500 daNm
prędkość: do 4510 obr./min.

chłodnice: wodno-olejowe, powietrzno-olejowe, systemy chłodzące, wymienniki płytowe
przepływ: od 5 do 800 dm3/min.
wydajność: od 0,078 do 265 kW/°C
ciśnienie pracy: do 4 MPa

rozdzielacze, zawory, ciśnieniowe, sterujące przepływem,
zwrotne, kulowe, elementy proporcjonalne

ORBITROLE

HYDROAKUMULATORY

AKCESORIA

chłonność: do 990 cm3/obr.
ciśnienie nominalne: 17 MPa

akumulatory: pęcherzowe, membranowe, tłokowe, butle dodatkowe
wielkość: od 0,05 do 300 dm3
ciśnienie pracy: do 40 MPa

elementy złączne, przewody hydrauliczne, technika pomiarowa, uchwyty do rur, osprzęt do pomp,
przekaźniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia, przepływomierze, czujniki temperatury, manometry,
flansze, czujniki cinienia

