Hydraulika siłowa
Power hydraulics

Cechują się niską prędkością obrotową
i wysokim momentem obrotowym. Chłonność od 25 do 400 cm3/obr., łożyska rolkowe, wysoki moment rozruchowy i płynna praca tuż po rozruchu, prosta
instalacja, długa żywotność.

Low speed-high torque motors. Displacement range from 25 to 400 cm3/rev.,
roller bearings, high starting torque and
smooth operation right after start-up.
Simple to install and durable.
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SILNIKI
HYDRAULICZNE
HYDRAULIC
MOTORS
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ORBITROLE
STEERING UNITS

Do hydraulicznego sterowania układem
kierowniczym w ciągnikach rolniczych,
wózkach widłowych, koparkach, kombajnach i maszynach budowlanych. Chłonność od 80 do 160 cm3/obr.

For hydraulic steering control in farm
tractors, forklifts, excavators, shearers
and construction machines. Displacement
range from 80 to 160 cm3/rev.
POWER HYDRAULICS
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Przekładnie do zmiany prędkości obrotowej wałka pompy w maszynach leśnych,
budowlanych i wielu ciągnikach. Do pomp
z drugiej i trzeciej grupy, o przełożeniu
1:3,0 do 1:3,8. Możliwość zakupu w zestawie z przyłączem kołnierzowym, tuleją
i pompą.

Gearboxes for increasing the speed of the
pump shaft in forestry and construction
machines and many farm tractors. For
pumps from the second and third group,
ratio 1:3.0 to 1:3.8. Available in a set with
a flange connection, a sleeve and a pump.
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MULTIPLIKATORY
PTO SPEED INCREASE
GEARBOXES

AKUMULATORY
HYDRAULICZNE
HYDRAULIC
ACCUMULATORS

Dostępne w wersji membranowej i pęcherzowej. Służą do przechowywania energii ciśnienia cieczy hydraulicznej, a także
do tłumienia uderzeń i zmniejszenia falowania ciśnienia. Pojemność 0,13 l do 4, 0 l.

Available in membrane and bladder versions. Used for storing energy of hydraulic
fluid pressure, dampening impacts, and
reducing pressure undulations. Volume
0,13 l do 4,0 l.
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HYDRAULIKA SIŁOWA
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Pompy zębate dwukierunkowe, objętość
40–80 cm3/obr., dostępne również w wersji z króćcem ssawnym.

Gear pumps, displacement 40–80 cm3/rev.,
also available with a suction port.
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ZASILACZE
HYDRAULICZNE
HYDRAULIC
POWER PACKS

POMPY
HYDRAULICZNE
HYDRAULIC
PUMPS

Zasilacze do siłowników np. w wywrotkach, lawetach, kiperach, w komplecie z mocowaniem i pilotem. Dostępne
w wersji 12 V i 24 V w standardowych
pojemnościach zbiorników 8 l i 11 l (dla
12 V) i 13 l (dla 24 V). Inne pojemności
dostępne na zamówienie.

POWER HYDRAULICS

Power packs for cylinders used e.g. in kippers, tippers, and towing cars, complete
with mounting and remote control. Available in 12 V and 24 V versions in standard
capacities of 8 l and 11 l (for 12 V) and
13 l (for 24 V). Other capacities available
upon request.
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Chłodnice przeznaczone zarówno do pojazdów jak i maszyn stacjonarnych. Przepływ od 100 do 250 l, sterowanie 12 V,
24 V, 230 V.
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WYCIĄGARKA
ELEKTRYCZNA
ELECTRIC WINCH

CHŁODNICE OLEJU
HYDRAULICZNEGO
HYDRAULIC OIL
COOLERS

Świetnie sprawdza się w pojazdach użytkowych, samochodach terenowych, pomocy drogowej i autolawetach. W zestawie rolki prowadzące, puszka sterowania,
lina zakończona kauszą, hak, pokrowiec,
sterowanie przewodowe i bezprzewodowe, śruby montażowe.

Perfect for utility vehicles, off-road vehicles and towing cars. The set includes
guide rollers, control box, cable with
a thimble, hook, wired and wireless
remote control, mounting bolts.
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HYDRAULIKA SIŁOWA

Designed for both vehicles and stationary
machines. Flow rate from 100 to 250 l,
voltage 12 V, 24 V, 230 V.
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Węże wykonane z mieszanki gumy syntetycznej wzmacniane oplotem z drutu stalowego, przeznaczone do tłoczenia oleju
w układach hydraulicznych. Akcesoria do
węży: spirale ochronne, rękawy tekstylne, obejmy i uchwyty do węży dostępne
na zamówienie.

Made of synthetic rubber with steel wire
braid, suitable for all types of of mobile
hydraulic units. Protective spirals, textile
sleeves and clamps available upon request.
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WĘŻE
HYDRAULICZNE
HYDRAULIC
HOSES

ELEMENTY
ZŁĄCZNE
COUPLINGS

Szeroki wybór elementów złącznych
i przyłączek z uszczelnieniem, m.in. złączki
kolankowe, trójniki, czwórniki, korki i wiele innych. Kombinacje gwintów i rozmiarów według typów: metryczny – lekki,
metryczny – ciężki, calowy. Dostępnych
jest kilkaset rozmiarów i wariantów.

POWER HYDRAULICS

A wide range of couplings and sealed
connectors including elbows, tees, crosses, plugs and many more. Combinations
of threads and sizes by type: metric –
light, metric – heavy, BSP. Several hundred sizes and variants available.
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Szeroki wybór końcówek stosowanych
do zakuwania elastycznych węży hydraulicznych. Dostępne m.in. zakucia metryczne z serii lekkiej i ciężkiej, zakucia calowe
BSP, zakucia oczkowe RNM RNR, a także
tuleje – oprawki uniwersalne do węży
1SN/2SN.

A range of fittings for hydraulic hoses:
metric and BSP fittings (light and heavy
type), metric and BSP banjos and universal ferrules for hoses 1SN/2SN.
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ZAKUWKI
DO WĘŻY
HOSE FITTINGS

SZYBKOZŁĄCZA
W ofercie szybkozłącza (wtyki i gniazda)
w wersjach: EURO ISO-A 12,5, ISO-A wtykowe, ISO-B wtykowe, Flat Face ISO-F,
skręcane VCR. Dostępnych jest kilkaset
rozmiarów i wariantów.

A wide range of quick couplings (plugs
and sockets) in the many versions: EURO
ISO-A 12,5, ISO-A plug-in, ISO-B plug,
Flat Face ISO-F, fitted VCR. Several hundred sizes and variants available.
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HYDRAULIKA SIŁOWA

QUICK COUPLINGS
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THE COMPANY

Marka PRESKO ma wieloletnią tradycję. Od roku 1957
wrocławska Wytwórnia Urządzeń Komunalnych produkowała pod nią zamiatarki, śmieciarki oraz urządzenia
hakowe i bramowe. W 2005 r. prawa do marki przejęła
spółka HEWEA.
Obecnie PRESKO to przede wszystkim bogata oferta
elementów hydrauliki siłowej, m.in. chłodnice, pompy,
silniki, zasilacze i przewody, a także wyciągarki elektryczne. Wszystkie pochodzą od sprawdzonych dostawców, a ich jakość potwierdzają tysiące zakupów
dokonywanych u naszych sprzedawców.

PRESKO has a long tradition starting in 1957. For almost 50 years PRESKO was the brand of street sweepers, garbage trucks, hooklifts and skiplifts produced in
the plant in Wrocław.
In 2005 the rights to the brand were taken over by HEWEA company. Currently, PRESKO offers a wide range
of power hydraulics including coolers, pumps, hydralic
motors, powerpacks and many more. All come from
reliable suppliers and their quality is confirmed by thousands of purchases.

PRESKO sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
info@presko.eu
www.presko.eu

