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Historie:
firma Hydapress s.r.o. vznikla v roce 2009 a je ryze česká obchodní 
společnost specializovaná na dodávky hadic, příslušenství k hadicím, 
disponuje vlastní výrobou hydraulických hadic. 
Současnost:
jelikož se zvyšovali poptávky po dalším sortimentu, zařadili jsme do 
nabídky kompletní sortiment všech hadic, rychlospojky, kompletní řadu 
nerezového šroubení, hydraulické komponenty, pneumatické prvky, 
měřící systémy, oleje a rozvody stlačeného vzduchu do 500bar. 
Náš cíl:
Našich zákazníků si velice vážíme a proto se také snažíme o co největší 
spokojenost. Ze zkušeností víme, že podstatnou váhu má cena, termín 
dodání, kvalita a umět porozumět problematice a navrhnout řešení. 
Pro lepší dostupnost jsme rozšířili pokrytí o nové pobočky a to 
v Moravských Budějovicích, Hodoníně a pro Jihomoravský kraj máme 
samostatného obchodního zástupce, který pečuje o spokojenost našich 
zákazníků a získávaní nových v tomto kraji. 

A nyní už k samotné nabídce:
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sortiment

Hydraulika 
Nabízíme široký sortiment prvků pro průmyslovou a mobilní hydrauliku od silových 
prvků přes rozvody až po agregáty. 

 – rozvaděče klasické a také mobilní (monoblokové i sekční) 
 – hydromotory a hydrogenerátory lamelové a zubové 
 – hydraulické válce 
 – ventily pro řízení tlaku a průtoku 
 – akumulátory a jejich příslušenství 
 – diagnostická zařízení 
 – manometry a manometrické hadice 
 – spojky, držáky, nádrže a další příslušenství 
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sortiment

Prvky pro rozvody 
Kompletní sortiment prvků určených pro stavbu hydraulických a pneumatických 
rozvodů 

 – Hydraulické šroubení všech světových norem DIN, ORFS, JIC, BSPP, JIS adaptery, 
přírubová šroubení, spojky, rotační šroubení, trubky, kohouty, přivařovací šroubení. 

 – Hydraulické hadice pryžové a plastové s koncovkami. 
 – Průmyslové hadice na dopravu kapalin, plynů, sypkých a abrazivních hmot, 

chemikálií 
 – Vodní vysokotlaké a kanalizační čisticí hadice. 
 – Rychlospojky zemědělské, průmyslové, bezúkapové, pneumatické, temperování 

forem 
 – Pneumatické trubky metrické i palcové z materiálu PA, PE, PTFE, PUR. 
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sortiment

Pneumatika 
nabízíme široký výběr pneumatických prvků k uspokojení veškerých potřeb zákazníka. 
Prvky jsou učeny pro běžné provozy, ale i pro náročnější aplikace jako je letecký 
a těžební průmysl. 
Na výběr máme více výrobců, abychom uspokojil i cenou řadu zákazníků. 
 – Pneumotory přímočaré 
 – Celomosazné fitinky pro kompresory 
 – Nástrčné rychlospojky v plastovém, kovovém a nerezovém provedení 
 – Kulové ventily 
 – Mosazná šroubení 
 – Výkovky s maticemi 
 – Filtry, regulátory tlaku, lubrikátory 

www.hydapress.cz



sortiment

Nerez šroubení 

Naše firma se stala jediným oficiálně certifikovaným prodejcem 
pro Českou republiku významného evropského výrobce nerezového 
hydraulického šroubení, nerezových ventilů, kohoutů a hadicových 
koncovek firmy EXMAR GmbH Německo. 

Výrobce také nabízí verzi nezářezných prstýnků, neboli svěrných 
prstýnků, které se používají především jako jsou: 
 – Chemické a petrochemické závody a zařízení 
 – Farmaceutický průmysl 
 – Papírenský a plastikářský průmysl 
 – Měření a regulace 

www.hydapress.cz



sortiment

Olejové hospodářství 

nabízíme v zastoupení společnosti OLEA rozsáhlý sortiment olejů. 

Proč právě od nás?
Nabízíme širokou nabídku kvalitních hydraulických, separačních, 
mazacích a řezných olejů za nejlepší ceny na trhu. 

Stáčené oleje na našich pobočkách: 
OPTIMA HM 32 a 46 
jsou vysoce rafi nované minerální oleje obsahující funkční přísady 
zlepšující oxidační stálost, protioděrové i protikorozní přísady a přísady 
proti pěnění. 
Používají se pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a 
tepelným namáháním. Splňují specifi kace ISO VG 32, 46; ISO 6743: ISO-L-HM; DIN 
51524/II-HLP. 

HYDROS 46 
 – biologicky odbouratelný olej na bázi nasycených syntetických esterů. 

Vynikající vlastnosti za vysokého tlaku a teploty, násobné prodloužení 
intervalů výměn, neutrální k těsněním, velice dobré vlastnosti při 
vysokých mrazech, dobré mazací vlastnosti, minimální pěnivost. 

Více z nabídky naleznete na našich stránkách www.hydapress.cz 
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sortiment

Rozvody stlačeného vzduchu 

Systém INFINITY je řešením pro rozvody stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua. Jedná 
se o kombinaci hliníkových lakovaných trubek o průměrech 20, 25, 32, 40, 50, 63 a 110 mm 
a spojek a tvarovek z poniklované mosazi. Trubky se vyrábí v délkách 6 a 4m a ve dvou 
barevných variantách- modrá a šedá. Spojky a tvarovky se s potrubím spojují stažením vnitřního 
svorného kroužku vyrobeného z kvalitní oceli, který je umístěn za těsněním z materiálu NBR. 
Je tím dosaženo vysoké pevnosti spoje a v místě, kde je usazeno těsnění, nikdy nemůže dojít 
k poškození povrchu trubky svorným kroužkem. 
Co ocení uživatel tohoto systému? 
 – Montáž je velmi rychlá (tedy i levná) a vysoká míra fl exibility systému po celou dobu 

životnosti zaručuje to, že úprava rozvodu, přemístění svodů, doplnění větví nebo vývodů 
a dimenzí je s tímto systémem skutečnou maličkostí. 

 – Výborná tuhost rozvodu – samonosnost a současně vynikající odolnost proti různým 
nechtěným destruktivním zásahům (např. odolnost proti žhavým jiskrám z broušení, 
kapkám kovu ze svařování nebo tvrdému tahu při zachycení manipulační technikou apod.) 
Nic podobného nemohou systémy v plastovém provedení ani s plastovými spojkami 
a tvarovkami nabídnout. 

 – Odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření a změnám teplot předurčují systém 
INFINITY k mnohostrannému použití jak ve vnitřních prostorách tak ve vnějším prostředí. 

 – Vnitřní povrch potrubí je velmi kvalitní a je tak zaručena nízká tlaková ztráta při proudění 
stlačeného vzduchu. Tím je také umožněno použití menších světlostí potrubí při stejném 
průtoku oproti potrubí ocelovému apod. 

 – Jako jedna z velkých podobných systémů je i u systému INFINITY dodržena nezměněná 
světlost potrubí ve spojkách a tvarovkách. Znamená to, že proudící médium není nuceno 
k víření a mnoha expanzím za spojkami a tvarovkami. 

 – Díky povrchové úpravě není třeba potrubní systém INFINITY nijak dodatečně povrchově 
ošetřovat. 

A zapojení ke kompresoru? Žádný problém, pro kompresory máme 
vysokoteplotní hadice až do DN51mm včetně koncovek… 
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sortiment

Rozvody stlačeného vzduchu 

Systém potrubních rozvodů INFINITY je jedním z promyšlených 
systémů, které se snaží zákazníkovi nabídnout kvalitní řešení rozvodu 
stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua. Každý z těchto systémů řeší 
problematiku dopravy média, kondenzátu, montáže, pohodlí uživatele, 
vzhled apod. mírně odlišně a cílí tak na vysokou užitnou hodnotu pro 
konkrétní skupinu uživatelů. 
Systém INFINITY je výbornou volbou pro náročnější podmínky 
průmyslových objektů, kde se uplatní jeho odolnost. Je připraven 
na situace, kdy se v rozvodu vyskytne kondenzát a bez zvýšeného 
požadavku na prostor kolem svodu nedovolí, aby byl kondenzát vpuštěn 
k odběrnému místu. 
Umožňuje uživateli provést přesuny technologie a přenést přípojná místa 
velmi rychle bez větších nároků na pracnost a bez znehodnocení součástí 
systému. Rychle se přesouvající např. montážní pracoviště, pracoviště 
s požadavky na více nezávislých přípojných míst, pracoviště využívající 
navíjecí hadicové bubny apod. to jsou místa, kde je INFINITY výborným 
řešením. Vzhledově je výborným řešením do prostor, kam má přístup 
veřejnost nebo do prostor, kam uvádíte své zákazníky. 
Katalog ke stažení pro projektanty na stránkách a vyžádejte si i náš ceník: 
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informace

SERVIS 
NON-STOP 24hod. servis na tel. 722/079 052 
Pojízdný servis. dotazy a objednávky na tel. 775/70 60 91 
Plnění akumulátorů na centrále v Jihlavě nebo u zákazníka 
Repase pístních válců všech druhů a velikostí 
Nabízíme výměnu olejů a prodáváme řezné kapaliny všech typů 
Poradenství a návrhy řešení v problematice hydrauliky a pneumatice 
Působíme po o celé ČR 

Jihlava 586 01 
Humpolecká 13/1 

Tel: 567 212 671 
hydapress@hydapress.cz

Jižní Morava a sever: brno@hydapress.cz

Kontakty:

Obchodní zástupci:

Mor. Budějovice 676 02 
Pražská 1337 

Tel: 773 079 300 
m.budejovice@hydapress.cz

Hodonín 695 01 
U Elektrárny 4 

Tel: 606 939 985 
hodonin@hydapress.cz

Roman Teocharis
733 674 293 

Petr Svoboda 
733 674 291 

Michal Křesťan
739 248 057

Čestmír Hrdlička
775 706 091
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informace

Poznámky:
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informace

Nonstop a pojízdný servis 

Pro naše zákazníky jsme zřídily službu 
nonstop servis 24h !!! 
Jeden z našich servisních techniků drží 
pohotovostní režim 
a Vy si na mobilním čísle: 722 079 052 
můžete domluvit čas, kdy vám 
pomůžeme s případným problémem 
u nás na pobočce. 

Pojízdný servis přímo u Vás 

Neplánované prostoje je nutné co 
nejrychleji ukončit, neboť každá 
hodina ztráty nasazení stojí peníze. 
Prostřednictvím mobilní dílny 
nabízíme rychlý servis, který je 
v případě potřeby ihned na místě: 
Nepřetržitě, 365 dní v roce - kdekoli 
nás potřebujete. 

Vybavení vozu: 
 – 230V zásuvky pro výkonné nářadí 
 – Hydraulický lis a potřebné vybavení 

pro výrobu hydraulických hadic. 
 – Ohýbačka hydraulických trubek 
 – Široký sortiment hadic a koncovek 
 – Šroubení, trubky a rychlospojky 

To vše a ještě mnohem více výhod nabízíme právě Vám…

NONSTOP 
SERVIS 
 722 079 052
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