ГІДРАВЛІКА:
КОМПОНЕНТИ
ГОТОВІ РІШЕННЯ
СЕРВІС ТА ІНЖИНІРИНГ

www.bibus.ua

ГІДРОМОТОРИ
џ
џ
џ
џ

Радіально-поршневі
Аксіально-поршневі
Шестеренні
Героторні

ГІДРОНАСОСИ
џ
џ
џ
џ

Радіально-поршневі
Аксіально-поршневі
Пластинчасті
Шестеренні

ТЕПЛООБМІННИКИ
џ Повітряні
џ Водяні

ГІДРОРОЗПОДІЛЮВАЧІ
џ Ручні
џ Електрогідравлічні
џ Пропорційні

ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ
џ Поршневі
џ Мембранні
џ Балонні
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ГІДРОКЛАПАНИ
џ
џ
џ
џ
џ

Лінійного монтажу
Модульного монтажу
Стикового монтажу
Картриджного монтажу
Клапани всіх типів

ШАРОВІ КРАНИ ВИСОКОГО ТИСКУ
џЗ
џЗ
џЗ
џЗ

різьбовим приєднанням
фланцевим приєднанням
SAE-приєднанням
приєднанням під приварення

ГІДРАВЛІЧНІ ФІЛЬТРИ ТА ЕЛЕМЕНТИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Всмоктувальні
Напірні
Зливні
Двокамерні
Фільтроелементи
Аксесуари

ЕЛЕКТРОНІКА
џ
џ
џ
џ

Джойстики
Контроллери
Підсилювачі сигналу
Блоки управління

ГІДРАВЛІЧНІ АКСЕСУАРИ

џ Гідробаки

џ БРС
џ Покажчики рівня

џ Скоби
џ Манометри

џ Люки
џ Муфти
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ЗАМКНЕНИЙ КОНТУР
Àêñ³àëüíî-ïîðøíåâ³ ã³äðîíàñîñè H1, LPV, MP1, ñåð³ÿ 40, ñåð³ÿ 42
Ðîáî÷èé îá’ºì
Ðîáî÷èé òèñê
Ìàêñèìàëüíèé òèñê

25-250 ñì3/îá
140-450 áàð
480 áàð

Ã³äðîíàñîñè ñåð³¿ 90 - ò³ëüêè ñåðâ³ñ òà ïîñòàâêà çàï÷àñòèí

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè, ã³äðîñòàòè÷íèé ïðèâ³ä ìàøèí
Ïåðåâàãè: ìîæëèâ³ñòü àäàïòàö³¿ íàñîñ³â äëÿ çàìêíóòèõ
ñèñòåì ç ð³çíèì òèñêîì òà âèòðàòîþ, áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü
óïðàâë³ííÿ òà ðåãóëþâàííÿ, òàíäåìí³ ç'ºäíàííÿ

Àêñ³àëüíî-ïîðøíåâ³ ã³äðîìîòîðè L/K, ñåð³ÿ 40, ñåð³ÿ H1
Ðîáî÷èé îá’ºì
Ìàêñèìàëüíèé òèñê
Øâèäê³ñòü îáåðòàííÿ

25-250 ñì3/îá
äî 415 áàð
äî 7950 îá./õâ

Ã³äðîìîòîðè ñåð³¿ 51 òà 90 - ò³ëüêè ñåðâ³ñ òà ïîñòàâêà çàï÷àñòèí

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè, ã³äðîñòàòè÷íèé ïðèâ³ä ìàøèí
Ïåðåâàãè: áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü óïðàâë³ííÿ, ðåãóëüîâàíèé
òà íåðåãóëüîâàíèé ðîáî÷èé îá'ºì, ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàííÿ
øâèäêîñò³ îáåðòàííÿ â³ä 0 äî ìàêñèìóìó

ВІДКРИТИЙ КОНТУР
Àêñ³àëüíî-ïîðøíåâ³ ã³äðîíàñîñè D1P, ñåð³ÿ 45
Ðîáî÷èé îá’ºì
Íîì³íàëüíèé òèñê
Ìàêñèìàëüíèé òèñê

25-147 ñì3/îá
350 áàð
400 áàð

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ òà ïðîìèñëîâ³ ã³äðàâë³÷í³ ñèñòåìè
Ïåðåâàãè: ìîæëèâ³ñòü àäàïòàö³¿ íàñîñ³â äëÿ ñèñòåì ç ð³çíèì
òèñêîì òà âèòðàòîþ, áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü óïðàâë³ííÿ òà
ðåãóëþâàííÿ, òàíäåìí³ ç'ºäíàííÿ, íàñîñ ï³äæèâëåííÿ

Àêñ³àëüíî-ïîðøíåâ³ ã³äðîìîòîðè RDM
Ðîáî÷èé îá’ºì
Ìàêñèìàëüíèé òèñê
Øâèäê³ñòü îáåðòàííÿ

25-45 ñì3/îá
350 áàð
äî 4300 îá./õâ

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè ç îõîëîäæåííÿì Fan Drive
Ïåðåâàãè: ðåâåðñèâí³ äâèãóíè ç ïëàâíèì ïåðåìèêàííÿì íà
õîäó, ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ àíò³êàâ³òàö³éíèõ ³ óäàðíèõ
êëàïàí³â, âèñîêà åôåêòèâí³ñòü òà åêîíîì³÷í³ñòü

Îðá³òàëüí³ ìîòîðè
OML, OMM, OMPX, OMRX, OMH,OMS, OMT, OMV, TMK, TMT, TMV, RE, WD, WP, WR, WG, WS
(º âåðñ³¿ ç äàò÷èêàìè øâèäêîñò³ òà ³ç çìåíøåíèìè ãàáàðèòàìè)
Ðîáî÷èé îá’ºì
8-800 ñì3/îá
Ìàêñèìàëüíèé òèñê
äî 240 áàð
Êðóòíèé ìîìåíò
äî 2590 Íì
Øâèäê³ñòü îáåðòàííÿ
äî 2500 îá./õâ

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüíà òà ïðîìèñëîâà ã³äðàâë³êà
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Ïðîïîðö³éí³ ñåêö³éí³ ðîçïîä³ëüíèêè PVG 16, PVG 32, PVG 100, PVG 120, PVG 128/256
Ìàêñèìàëüíà ïîäà÷à
Ìàêñèìàëüíèé òèñê
Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ñåêö³é

â³ä 65 äî 500 ë/õâ
â³ä 350 äî 420 áàð
â³ä 8 äî 12

Ïåðåâàãè: ìîäóëüíà êîíñòðóêö³ÿ; øèðîêèé ä³àïàçîí âèáîðó;
òî÷íèé êîíòðîëü íàâ³òü ï³ä âèñîêèì íàâàíòàæåííÿì
Çàñòîñóâàííÿ: êîìóíàëüíà òåõí³êà, ñàìîõ³äí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìàøèíè, áóä³âåëüí³ ìàøèíè, ë³ñîâ³ ìàøèíè, ìîðåïëàâñòâî, ã³ðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü, åêñêàâàòîðè,
òðàêòîðè, êðàíè, áóðîâ³ óñòàíîâêè

Åëåêòðîã³äðàâë³÷í³ ñèñòåìè ðóëüîâîãî êåðóâàííÿ
32-1200 ñì3/îá
äî 240 áàð

Ðîáî÷èé îá’ºì
Ðîáî÷èé òèñê

Ïåðåâàãè: íèçüêèé êðóòíèé ìîìåíò ðóëüîâîãî óïðàâë³ííÿ;
íèçüêèé ð³âåíü øóìó; øèðîêèé àñîðòèìåíò âèáîðó; îäèí àáî
ê³ëüêà âáóäîâàíèõ êëàïàí³â
Çàñòîñóâàííÿ: ñàäîâ³ ìàøèíè, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà òðàíñïîðòí³
çàñîáè, áóä³âåëüí³ ìàøèíè, äîðîæí³ ìàøèíè, ìîðåïëàâñòâî,
ã³ðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü, áóðîâ³ óñòàíîâêè, ñïåö³àëüíà òà
â³éñüêîâà òåõí³êà

ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ ТА СИСТЕМИ PLUS+1
Êîíòðîëåðè

®

Äæîéñòèêè ³ ïåäàë³ Prof 1, PVRE, PVRET,
PVREL, PVRES, serie JS, KEP, KEP3

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè (òðàêòîðè,
ë³ôòè, åêñêàâàòîðè, íàâàíòàæóâà÷³ òà ³í.)
Ïåðåâàãè: ì³öíà êîíñòðóêö³ÿ, ëåãêå ïðîãðàìóâàííÿ

Äèñïëå¿

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè (òðàêòîðè, ë³ôòè,
åêñêàâàòîðè, íàâàíòàæóâà÷³ òà ³í.)
Ïåðåâàãè: äèñòàíö³éíå (ðó÷íå) êåðóâàííÿ ã³äðîñèñòåìîþ (òàêîæ ïðîïîðö³éíå), âèñîêà òî÷í³ñòü òà
äîâãîâ³÷í³ñòü ðîáîòè

Ïðîãðàìí³ áëîêè

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè (òðàêòîðè,
ë³ôòè, åêñêàâàòîðè, íàâàíòàæóâà÷³ òà ³í.)
Ïåðåâàãè: âåëèêà ê³ëüê³ñòü îïö³é - â³ä âèáîðó
øòåêåðà ³ â³äòâîðåííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðôåéñ³â îïåðàòîðà ç äîäàòêîâîþ çîâí³øíüîþ êàìåðîþ.

Çàñòîñóâàííÿ: ìîá³ëüí³ ñèñòåìè (òðàêòîðè, ë³ôòè,
åêñêàâàòîðè, íàâàíòàæóâà÷³ òà ³í.), ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ
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ГІДРАВЛІЧНІ КОМПОНЕНТИ
Поставка оригiналiв та пiдбiр аналогiв

СІЛЬГОСПТЕХНІКА
ЗБИРАЛЬНА
ТЕХНІКА

åëåêòðîí³êà

ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ã³äðîìîòîðè
ã³äðîàêóìóëÿòîðè

ã³äðîíàñîñè
ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³

ã³äðîêëàïàíè

ТРАКТОРИ

ô³ëüòðè òà åëåìåíòè

ÁÐÑ

ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ã³äðîàêóìóëÿòîðè
ã³äðîíàñîñè

ОБПРИСКУВАЧІ
ô³ëüòðè òà åëåìåíòè
ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ã³äðîêëàïàíè

ã³äðîìîòîðè

ã³äðîàêóìóëÿòîðè
ã³äðîíàñîñè
ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³

НАВАНТАЖУВАЧІ
ô³ëüòðè òà åëåìåíòè

ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ã³äðîíàñîñè

ã³äðîêëàïàíè
ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³
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ГІДРАВЛІЧНІ КОМПОНЕНТИ
Поставка оригiналiв та пiдбiр аналогiв

СПЕЦТЕХНІКА
ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³

БУРОВА
ТЕХНІКА

ã³äðîìîòîðè

ìàñëîîõîëîäæóâà÷³

ô³ëüòðè òà åëåìåíòè

ã³äðîêëàïàíè

ã³äðîíàñîñè

ПІДЗЕМНА
ТЕХНІКА

ã³äðîêëàïàíè

ã³äðîàêóìóëÿòîðè

ã³äðîíàñîñè
ô³ëüòðè
òà åëåìåíòè
ã³äðîìîòîðè

БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³
ìàñëîîõîëîäæóâà÷³

ã³äðîêëàïàíè

ã³äðîàêóìóëÿòîðè

ã³äðîíàñîñè

ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³

ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ìàñëîîõîëîäæóâà÷³

ô³ëüòðè
òà åëåìåíòè

ДОРОЖНА
ТЕХНІКА

ã³äðîêëàïàíè

ã³äðîìîòîðè

ã³äðîðîçïîä³ëþâà÷³

ã³äðîíàñîñè
ðóëüîâ³
ìåõàí³çìè

ô³ëüòðè
òà åëåìåíòè

ìàñëîîõîëîäæóâà÷³
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ГОТОВІ РІШЕННЯ
Розробка і виробництво гідромаслостанцій будь-яких розмірів і складності

Розробка і виробництво фільтруючих установок

Розробка і виробництво гідропанелей (гідроблоків) будь-якої складності і розмірів
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СЕРВІС ТА ІНЖИНІРИНГ
ІНЖИНІРИНГ
џ
џ
џ
џ

Проектування гідросистем
Проектування систем охолодження
Проектування систем фільтрації
Підготовка необхідної конструкторської
документації

џ Моделювання в програмах

SolidWorks, ProENGINEER, CATIA,
AutoCAD
џ Автоматизація гідросистем
з використанням контролерів,
що програмуються

џ Виробництво гідропанелей (гідроблоків)
џ Підбір аналогів гідравлічного обладнання

СЕРВІС
џ Виїзд спеціалістів на виробництво
џ Діагностика гідросистем
џ Заміна та ремонт пошкоджених або зношених

вузлів гідроприводу

џ Ремонт та модернізація застарілих гідросистем
џ Модернізація систем управління, переведення

гідросистем на електронну систему управління

џ Модернізація систем

фільтрації
џ Ремонт гідробаків (заміна
нагрівачів, рівнів мастила,
люків, моторів, радіаторів
і т.п.)
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ІНЖИНІРИНГ
ЛОГІСТИКА
СЕРВІС

BIBUS Україна
Компанії групи BIBUS

Наші постачальники:

ТОВ з ІІ «БІБУС Україна»
вул. Одеська, буд. 22
,
с. Крюківщина, Києво-Святошинський
р-н
08136, Київська область
тел.: +380 44 545 44 04
факс: +380 44 545 54 83

е-mail: hdr@bibus.ua
www.bibus.ua

