A Hybel é um dos principais players brasileiros do setor
metal-mecânico. Desde 1981, atua no segmento de bombas e
motores hidráulicos e é a empresa em seu segmento com o
maior número de unidades de distribuição e de negócios nos
principais centros do país. A organização também possui uma
unidade situada em Chicago, nos Estados Unidos.
Localizada em Criciúma, Santa Catarina, um dos estados com
maiores índices de desenvolvimento econômico e social do
Brasil, a empresa possui, atualmente, uma equipe de
profissionais altamente capacitados e conta com sua própria
unidade de fundição e tratamento térmico, além de possuir o
sistema de qualidade certificado ISO 9001:2008, garantindo a
qualidade dos produtos Hybel.
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INSTITUCIONAL

Bombas e Motores de Engrenagens

Partes de Bombas e Motores de Pistão

Cartuchos VQ para Bombas de Palheta

Bombas e motores hidráulicos de engrenagens Hybel são sinônimos
de qualidade e alto desempenho. São equipamentos desenvolvidos
com materiais nobres, divididos em vários deslocamentos
volumétricos, que vão de 1,2cm3/rot até 201cm3/rot e com pressão
máxima de trabalho contínuo de até 280bar. Os produtos Hybel
podem ser configurados de forma simples ou múltiplos estágios,
inclusive com o desenvolvimento personalizado para aplicação
específica.

A Hybel é pioneira na fabricação nacional de peças intercambiáveis para vários
modelos de bombas e motores de pistão, que são aplicados em várias máquinas dos
setores da construção civil, agrícola, rodoviário e industrial.

Uma linha desenvolvida para seu maquinário parado! Disponíveis nas
séries 20VQ, 25VQ, 35VQ e 45VQ, esses rotativos são montados
com extrema precisão, proporcionando baixo nível de ruído.
Projetados para o elevado desempenho e durabilidade do seu
equipamento, são aplicados principalmente nas linhas de construção
civil, rodoviária e industrial.

Série Alumínio

45VQ

Bombas de Carga
As Bombas de Carga Hybel foram projetadas para alimentação de Bombas de
Transmissões Hidrostáticas. Dispomos dos principais modelos de bombas do
mercado, feitos com alta tecnologia e extrema precisão.

Série Ferro Fundido

Motores Orbitais
Os Motores óleo-hidráulicos gerotores Hybel, são construídos com
extrema precisão garantindo padrões de qualidade elevados e alto
desempenho. São equipamentos desenvolvidos com materiais
nobres, divididos em vários deslocamentos volumétricos, com faixa
de 25 a 800 cm3/rot., pressão máxima de até 275 bar e, faixas de
rotação de 10 a 1000 rpm, a um torque máximo de até 2110 Nm.

A8VO

PV21/PV22

35VQ

25VQ

20VQ

Comandos Monoblocos
Os Comandos Monoblocos Hybel é fabricada em um corpo único de
ferro fundido, tendo opções de montagem de 1 à 7 estágios e uma
vazão máxima até 80L litros. Por possuir corpo único, esses produtos
dispensam o uso de tirantes e vedações entre os estágios, eliminando
pontos de vazamento, garantindo fácil montagem, mínima manutenção
e alta confiabilidade ao sistema hidráulico.

Série 90

Direções Hidráulicas
H-DS

H-OMP

H-OMR

H-OMH

Direções hidráulicas Hybel são construidas com ou sem válvula de alívio.
Possuem vários tamanhos volumétricos, que vão de 80 até 800 cm³/rot, pressões
máximas de até 200 bar e diversas opções de circuitos de instalação.

HCM50 / HCM80
Válvula Reguladora de Vazão H-FCV

Divisores de Fluxo
H-OMS

H-OMT

H-OMV

Bombas de Pistão

H-OSPB

Esses produtos são projetados especialmente para aplicações que
exigem maiores pressões e rotações, proporcionando melhor
eficiência volumétrica, maiores pressões até 450bar e baixo índice de
ruído. Elas são aplicadas em diversos processos industriais, agrícolas,
rodoviários e máquinas móbil, sendo um produto de instalação
prática a fácil. Deslocamento disponivel de 23 até 180cm³/rot.

H-OSPC

Válvulas Direcionais
As Válvulas Direcionais possuem alta performance, operadas por comando elétrico
ou manual em caso de emergência, e/ou quando ocorrer algum defeito na bobina
elétrica. Projetadas para atender as mais diversas necessidades, elas garantem alto
rendimento do equipamento, vida útil longa e alta durabilidade ao projeto.

Esses produtos podem ser aplicados para coordenar o movimento de
cilindros hidráulicos, fazendo o acionamento dos mesmos em
sincronia, e também como intensificadores de pressão. Além disso,
eles também trabalham na coordenação dos motores hidráulicos e em
diversos sistemas de bombeamento, distribuindo o fluxo do circuito
hidráulico corretamente com opções de tamanhos volumétricos de 3
até 210cm³/rot

Divisores de Fluxo Rotativo
H-A2FO e H-A2FM

HPF

TN6

TN10

*Consulte nossa engenharia para o dimensionamento do seu divisor

