
Elementy hydrauliki siłowej
w samochodach i maszynach budowlanych

Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam stać się 
ekspertem w naszej branży. Dzięki temu możemy 
oferować nie tylko wysokiej jakości produkty,
ale również profesjonalne doradztwo przy ich 
doborze oraz fachowe usługi.

Jedną z najmocniejszych stron działalności �rmy 
jest produkcja i serwis przewodów hydrauliki 
siłowej. Od lat dostarczamy najwyższej klasy 
rozwiązania dzięki współpracy z renomowanymi 
producentami z całego świata.

Tubes International funkcjonuje od 1993 roku
i od tego czasu zajmuje się dostarczaniem węży, 
złączy przemysłowych oraz przewodów
i elementów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi 
przemysłu.

Produkujemy przewody hydrauliki siłowej wszelkich rodzajów - 
od standardowych hydraulicznych węży gumowych, poprzez 
węże termoplastyczne, te�onowe, aż po specjalistyczne węże
do ultra wysokich ciśnień - do 3200 bar. Wykonujemy zarówno 
produkcję seryjną, jak i pojedyncze sztuki, według specy�kacji 
Klienta. Na życzenie Klienta wykonujemy dodatkowe usługi
w zakresie przewodów hydraulicznych np. specjalne znakowanie, 
dodatkowe testy, czyszczenie, czy indywidualne pakowanie.

• Produkcja przewodów przemysłowych
• Produkcja przewodów stalowych
• Produkcja końcówek według specy�kacji Klienta
• Profesjonalne gięcie rur hydraulicznych
• Czyszczenie przewodów oraz rur hydraulicznych
• Serwis maszyn i urządzeń do produkcji przewodów        
przemysłowych



Elementy hydrauliki siłowej
w maszynach budowlanych
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Elementy hydrauliki siłowej
w samochodach specjalnych
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Produkujemy przewody hydrauliki siłowej wszelkich rodzajów - 
od standardowych hydraulicznych węży gumowych, poprzez 
węże termoplastyczne, te�onowe, aż po specjalistyczne węże
do ultra wysokich ciśnień - do 3200 bar. Wykonujemy zarówno 
produkcję seryjną, jak i pojedyncze sztuki, według specy�kacji 
Klienta. Na życzenie Klienta wykonujemy dodatkowe usługi
w zakresie przewodów hydraulicznych np. specjalne znakowanie, 
dodatkowe testy, czyszczenie, czy indywidualne pakowanie.

Produkcja przewodów hydraulicznych
i wysokociśnieniowych

Obecnie część oddziałów naszej �rmy w Polsce oferuje usługi
w ramach serwisu 24h. W szczególności dotyczy to zakuwania 
przewodów do hydrauliki siłowej.

Istnieje możliwość wykonania usługi w miejscu awarii jak
i naprawa w warsztacie oddziału Tubes International.

Dzięki rozległemu asortymentowi i kompetencji naszych pracowników, węże przemysłowe i złącza dostarczane przez Tubes 
International są użytkowane w wielu branżach przemysłowych w szerokim zakresie zróżnicowanych zastosowań.

Do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę

W ramach naszej oferty mogą Państwo skorzystać także z innych 
usług, takich jak:
• Produkcja przewodów przemysłowych
• Produkcja przewodów stalowych
• Produkcja końcówek według specy�kacji Klienta
• Profesjonalne gięcie rur hydraulicznych
• Czyszczenie przewodów oraz rur hydraulicznych
• Serwis maszyn i urządzeń do produkcji przewodów        
   przemysłowych
• Serwis maszyn i urządzeń u Klienta – hydraulika siłowa

Inne usługi

serwis
24h

Zaopatrujemy wszystkie gałęzie przemysłu
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