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DYNASET instalační ventily pro všechny hydraulické systémy 

Instalace hydraulického příslušenství na mobilní stroje je jednoduchá s užitím instalačních ventilů Dynaset VAL.  Stejné 

ventily se mohou požívat na různé typy hydraulického příslušenství (generátory, vysokotlaké myčky, kompresory atd.) 

Produkty Dynaset jsou kompatibilní se všemi významnými značkami hydraulických systémů, proto je možná instalace 

bez ohledu na značku pracovního stroje.  

více o Dynaset instalačních ventilech >> 

 

 

 

DYNASET HSP Hydraulické ponorné čerpadlo  

Dynaset HSP- hydraulické ponorné čerpadlo je konstruováno pro rychlé a efektivní čerpání vody a jiných tekutin. Díky 

odolnému materiálu je perfektní volbou pro čerpání tekutin obsahující pevné části. HSP ponorné čerpadlo může 

pohánět hydraulika traktorů, bagrů, jeřábů, rypadel, atd.  

Dynaset ponorné čerpadlo je skvělým nástrojem pro čerpání tekutin a  kalů z příkopů, lomů, staveb, budov, kanalizací 

a také pro pohotovostní čerpání, odbahnění a při povodních. Maximální výkon čerpadla je mezi 600 – 20 000 litry za 

minutu a váha podle modelu 7 – 85 kg. Kompaktní velikost čerpadla umožňuje lehké přemísťování, proto je vhodný 

pro mobilní užití. 

více o HSP ponorném čerpadlu >> 

 

http://pks-servis.cz/dynaset.html
http://www.youtube.com/user/DynasetOy
http://www.facebook.com/pages/Dynaset-Oy/173199134735
http://www.dynaset.com/databank/
http://pks-servis.cz/
http://www.dynaset.com/index.php/en/products/products/installation-valves
http://www.dynaset.com/index.php/en/products/products/hydraulic-submersible-pump


 

 

Farmářská zemědělská výstava 

3. – 6. července se konala ve městě Seinäjoki (Finsko) farmářská zemědělská výstava, kterou navštívilo okolo 101 000 

lidí. Mnoho návštěvníku se zastavilo také u stánku Dynaset, který prezentoval hydraulické zařízení a příslušenství 

nejen vhodné pro zemědělství. Společnost Dynaset by ráda poděkovala všem, kteří navštívili její stánek.  

DYNASET kalendář >> 

 

 

Důlní týden – Kazachstán 2013  

Dynaset se zúčastnil také veletrhu zaměřeného na důlní průmysl, který se konal 26.-28.června v Kazachstánu. 

Obchodní partner a distributor CFT Kazakhstan zde vystavoval hydraulickou vysokotlakou mobilní jednotku HPW200 

Mobi a hydraulický generátor HG6,5kVA. Zdrojem energie pro vystavované příslušenství byl hydraulický agregát HPU. 

Na obrázku lze vidět i další prezentované zboží, např. hydraulické ponorné čerpadlo.  

Podívejte se na prezentaci produktů Dynaset na YouTube kanálu >>  

 

http://www.dynaset.com/index.php/en/company/dynaset-calendar/year.listevents/2013/07/19/-
http://www.youtube.com/dynasetoy


 

DYNASET HPT hydraulické agregáty 

HPT hydraulické agregáty vytváří tlakovou energií tam, kde není dostupný zdroj hydraulické energie mobilního 

stroje. Hydraulické agregáty se využívají pro pohánění hydraulického příslušenství, jako jsou generátory, svářečky, 

vodní pumpy, kompresory atd.  Vzhledem k tomu, že jednotka je zapojena pomocí rychlospojek, je její připojení 

jednoduché a rychlé.  

Zde je několik příkladů: 

DYNASET HPU  

Agregát dodávající hydraulickou energii pro všechny aplikace.  

DYNASET HEU  

Hydraulicky expanzivní jednotka pro vyztužení tunelových zdí metodou Swellex. 

DYNASET HRU  

Produkuje hydraulickou energii pro nástroje záchranných sborů. 

DYNASET HPI  

Slouží jako zdroj tlakové energie pro hydraulické nástroje s pracovním tlakem až 700 bar. 

Čtěte více o Dynaset HPT hydraulických agregátech >>  

 

 

http://www.dynaset.com/index.php/en/products/products/hydraulic-power-units

