TEK KAYNAKTAN
TÜM HAREKET VE
KONTROL TEKNOLOJİLERİ
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ENDÜSTRİYEL
HİDROLİK

MOBİL
HİDROLİK

Hidroliğin her alanında maksimum hız, kuvvet ve kontrol…

Üstün performans ve yüksek hassasiyet kontrolü içeren komple
çözümler…

Yeni bir makina ya da sistem tasarlıyor ve üretiminizin sorunsuz biçimde ilerlemesinden emin olmak
istiyorsanız, tasarımınızın ilk aşamasından itibaren deneyimli ekibimiz, sizinle birlikte sisteminizin hidrolik
mühendisliğini en iyi şekilde oluşturur, üretir ve devreye alır.
Bunun yanı sıra, hatlarınızın sorunsuz çalışması için uzun yıllara dayanan malzeme ve hidrolik sistem
bilgimizle, tüm Bosch Rexroth ürünlerini ve diğer markalara ait muadillerini sizin için seçip temin ediyoruz.

Pompalar

Motorlar

Silindirler

Oransal ve Servo Valfler

Elektronikler

Blok ve Pleytler

Güç Üniteleri

Aküler

Filtreler

Akuplajlar

Bağlantı Elemanları

Valfler

Ekskavatör, yükleyici, asfalt serici ya da beton karıştırıcılar… Tüm iş makinalarından operasyon esnasındaki
en önemli beklenti performans ve hassasiyettir. Bunu sağlamanın bir numaralı kuralı ise; iş makinanızda
güçlü bir tahrik ve kontrol sistemi bulunmasıdır.
Hidropar Ankara olarak, sahip olduğumuz geniş Bosch Rexroth ürün portföyü ve tecrübemizle iş
makinalarınızda üstün performans ve yüksek hassasiyet kontrolü sunuyoruz.
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DOĞRUSAL HAREKET VE
MONTAJ TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİKLİ TAHRİK
VE KONTROL

Daha hızlı, daha hassas, daha az işletim maliyetli hatlar ve
makinalar oluşturun.

Çok yönlü kontrol, ihtiyaçlarınıza özel çözüm.

Montaj teknolojileri hakkındaki geniş deneyimlerimiz ve Bosch Rexroth’un tüm otomatik üretim sistemleri
için tasarlanan Doğrusal Hareket Teknolojisi ürünleriyle, büyük yük kapasiteleri ve hassas konumlama
gerektiren tüm işlemlerinizde Hidropar Ankara olarak üretiminizi dünya standartlarına taşıyoruz.

Akıllı kontrol teknolojisi
Bosch Rexroth’un mantıksal hareket sistemleri,
kısmi veya tam otomatikleştirilmiş üretim için
yapılandırılabilecek çok yönlü kontroller sunar. Açık
mimari ile modüler donanım ve yazılım, sistemlerin
ihtiyaçlarınıza kusursuz biçimde uyarlanabilmesini sağlar.
Akıllı Kontrol Teknolojisi

Alüminyum Profil ve Bağlantıları

Transfer ve Konveyör Sistemler

Elektro-Mekanik Silindirler

Bilyalı Arabalar ve Raylı Kızaklar

Bilyalı Somunlar ve Vidalı Miller

Lineer Rulmanlar ve Taşlanmış Miller

Kremayer Pinyon

Redüktör

Screw Jack

Bilyalı Masaüstü Taşıyıcılar

Lineer Modüller

Akuplajlar

Elektrikli tahrik teknolojisi

Elektrikli Tahrik Teknolojisi

Elektrikli tahrik sistemlerimiz 0,1 ila 630 kW arasında,
eksiksiz bir güç aralığını kapsar. İster bir kontrol kabini
içerisine merkezi olarak yerleştirilmiş, ister makina civarına
dağıtılmış olsun, esneklik açısından her türlü gerekliliği
karşılar ve ölçeklenebilir mantıksal hareket işlevleri,
onaylı güvenlik teknolojisi ve çoklu ethernet iletişimi gibi
özellikleriyle üretiminizi sorunsuz olarak tamamlar.
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PNÖMATİK
Operasyonunuza uygun uzmanlık ve teknoloji…
Hidropar Ankara olarak, oluşturacağınız sisteme uygun pnömatik, elektronik ve elektro-pnömatik ürün ve
sistem tasarımlarını sunuyor ve bu sistemlere en uygun Aventics ürünleriyle yüksek performansı garanti
ediyoruz.
Beton Santralleri, Asfalt Plentleri ve mobil uygulamalar gibi en ağır koşullarda ve
fabrika otomasyonu gibi en yüksek beklentilerin olduğu yerlerde sorunsuz çalışacak ürünleri sunuyoruz.

SERVİS VE
OTOMASYON
Daima en doğru destek ve orijinal parça garantisi

Silindirler

Körüklü Silindirler

Basınç Regülatörleri

Bosch Rexroth marka hidrolik pompaların, hidrolik motorların, oransal ve servo valflerin, sürücü ve
servo motorların tamiri ve bakımı yapılmaktadır. Tüm servis hizmetleri, orijinal yedek parça ile Bosch
Rexroth markasının garantisi altındadır.
Üretim hattınızı veya makinanızı revize etmek istiyorsanız, en uygun hidrolik, pnömatik ve otomasyon
ekipmanları seçimini, sistemin oluşturulmasını ve anahtar teslimi çalıştırılmasını yapıyoruz.
Revizyon işlerinde tecrübemizin olduğu uygulamalar;
Savunma Sanayisi, döküm sanayisi, lastik üretimi, ahşap üretim fabrikaları, beyaz eşya,
çimento, metal işleme, maden, ticari araç üretimi, aluminyum tesisleri, mobilya ve cam
sanayisidir.

Valfler

Valf Adası

Fittings

Hava Hazırlama

Döner Bağlantı Elemanları

Rotary Aktuatör

30 YILDIR SANAYİNİN
HAREKET GÜCÜYÜZ
Hidropar Ankara Hidrolik Pnömatik San. Tic. A.Ş. endüstriyel otomasyon alanında ve özellikle hareket
kontrol teknolojilerinde, Bosch Rexroth’un Ana Bayisi olarak 30 yıldır faaliyet göstermektedir. Hidropar
Ankara; Mobil Uygulamalar, Makina ve Mühendislik Uygulamaları ile Fabrika Otomasyonu alanlarında

Bosch Rexroth’un benzersiz ürün yelpazesi sayesinde, müşterilerine hidrolik, pnömatik, elektrikli tahrik ve
kontrol, doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek bir kaynaktan sağlar.

Hidropar Ankara Hidrolik Pnömatik San. ve Tic. A.Ş.

Ahi Evran Caddesi No:70 06374 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE
T: 0 312 354 88 91 (pbx) • F: 0 312 385 56 57
info@hidroparankara.com.tr | www.hidroparankara.com.tr

