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HYDRA-GRENE
En stærk samarbejdspartner i industrien



Hydra lagerfører et bredt sortiment af lynkoblinger fra FASTER desiget 
til industriens applikationer i overensstemmelse med de respektive ISO 
normer.

Innovative pumpeløsninger siden 1952 kombineret med kompetent teknisk rådgivning fra 
Hydra gør Casappa til dit sikre valg. 

Atos er en af verdens ledende producenter af komponenter og systemer inden for 
elektrohydraulik, der integrerer hydraulik med elektronik, hvilket har til formål at 
forbedre ydelserne i moderne maskiner.

Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS 
+1®-programmering og fleksibel levering af Orbit-motorer, stempelpumper, PVG-propor-
tionalventiler og styreenheder – din totalleverandør.

Som Reggiana Riduttori Sales & Service Partner har Hydra stor kompetence inden for og 
erfaring med negativbremser, planet-, helical og hjulgear.  

Gates – en af verdens førende producenter af hydraulikslanger og kob-
linger. Vores erfaring er din sikkerhed.

Som JEKT-HPI-forhandler har Hydra markedets bredeste produktprogram i minipumpesta-
tioner fra 0,3-17 l/min. Stort lager samt modulopbygning muliggør korte leveringstider for 
såvel enkeltstyk som større serier.

Kvalitets produkter og anerkendte brands

www.hydra.dk



Hydra webshop

  Akkumulatorer, hydrauliske

  Cylindre

  Diverse artikler

  El-dele

  Filtre

  Flanger

  Industrislanger og  –armatur

  Lynkoblinger

  Maskiner og værktøj

  Motorer

  Oliekølere

  Pakninger

  Powerpacks og hydrauliktanke

  Pumper

  Rørholdere og spændebånd

  Rørledningsartikler

  Slangekoblinger

  Slanger

  Test- og måleudstyr

  Transmissionsdele

  Ventiler

• Bredt sortiment 
• Visning af tilbehør og reservedele
• Søge teknisk produktinformation
• Udskrive egne reol labels
• Mulighed for favoritlister 
• Tjek lagerstatus
• Mulighed for stregkode kataloger
• Modtag status om levering via SMS eller mail 
• Mulighed for upload af ordre.
• Afgiv ordre 24-7

Besøg vores webshop



Fleksibilitet - kompetence - kvalitet
Slangeproduktion
Stor erfaring hos vore kompetente medarbejdere kombineret 
med en effektiv og fleksibel maskinpark sikrer markedets 
højeste kvalitetsniveau hver gang samt de laveste totalom-
kostninger.

Blokproduktion og blokmontage
Hydra’s egen blokproduktion består af moderne CNC maski-
ner, robotter & termisk afgratning. Fra vores kost-effektive 
produktion tilbyder vi standard- og specialdesignede ventil-
blokke optimeret til kundens individuelle behov. 

Fra eget værksted leverer vi komplette blokke monteret og 
testet i henhold til kundens specifikationer.

Skræddersyet rørbukning
6 til 42 mm hydraulikrør bukkes efter kundespecifikation på 
CNC-styrede dornbukkemaskiner. Med 3D-rørscanner kan 
vi producere en nøjagtig kopi af et bukket rør. Det sparer tid 
samt sikrer ensartethed og præcision fra prototype til serie-
produktion. 
Rørene kan leveres monteret med fittings, rengjort og af-
proppet - klar til montering.

Pumpestationer
Vores produktion omfatter både standard- og specialtilpas-
sede pumpestationer. Hydra er gearet til såvel enkelt-
styksproduktion som større serier.

Vore teknisk kyndige salgsmedarbejdere afdækker sammen 
med kunden behovet, udarbejder derefter teknisk specifika-
tion, hvorefter pumpestationen opbygges på vort værksted. 
Alle pumpestationer gennemgår funktions- og ydelsestest og 
leveres med teknisk dokumentation.

Vi har markedets korteste leveringstider på pumpestationer, 
som vi kan levere i alle størrelser og udførelser.



www.hydragrene.dk

Teknik & kvalitet i fokus

Kvalitet i fokus:  
Hos Hydra er du som kunde i trygge hænder – med veldokumenterede arbejdsprocesser og systemer, der løbende 
arbejder hen imod nul fejl. Alles involvering i opfyldelse af løbende forbedringer er fundamentet for sikkerhed, 
kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø - og målet er perfektion.

Hydra-Grene A/S er DS/EN ISO 9001-certificeret.

Viden og erfaring:
Hos Hydra-Grene A/S har vi et stærkt team af erfarne og veluddannede hy-
draulikeksperter. Vi er klar til at rådgive og vejlede dig til den optimale hydrau-
likløsning tilpasset netop dit behov.

Mere end 35 års erfaring i design og dimensionering af hydraulikprodukter og 
-løsninger gør Hydra til en stærk samarbejdspartner og dit sikre valg.

Plus+1® Programmering:
Hydra leverer nogle af markedets mest sikre og effektive hydraulikløsninger. 
Som Danfoss Appointed Sales & Service Partner tilbyder vi dig in-house 
PLUS+1®-programmering, der sikrer dig optimal kontrol over dine maskiner. 
Hos Hydra tilbyder vi dig den komplette løsning - som sikrer dig kompatibilitet 
og optimal drift.

Udvikling og kundetilpassede løsninger:
Hydra har stor erfaring inden for udvikling af kundespecifikke hydraulikløs-
ninger, i tæt samarbejde med vore kunder, hvor fleksibilitet, funktionalitet
og pålidelighed er nøgleord. Kontakt vores hydraulikeksperter, næste gang 
du har en opgave, der kræver teknisk rådgivning.



 Hydra-Grene A/S
 Baekgaardsvej 36
 DK-6900 Skjern
 Danmark
 Phone: +45 97350599
 Fax: +45 97353737
 Mail: hg-vest@hydra.dk

Markedets bedste servicegrad:
Hos Hydra-Grene A/S sætter vi stor ære i at have markedets bredeste sorti-
ment i hydraulikkomponenter og -systemer. Med Hydra som leverandør er 
man garanteret branchens stærkeste partner. Fra vores hydrauliklagre, med 
ca. 40.000 aktive varenumre, leverer vi fra dag til dag over hele landet ved 
ordrer inden kl. 16.30. I store dele af Jylland og Fyn leverer vi endda samme 
dag, ved ordrer modtaget inden kl. 10. Hydra-logistikløsninger minimerer der-
for behovet for lagerkapacitet hos vore kunder, med reducerede omkostninger 
til følge.

Øst og Vest:
På hovedlokationen i Skjern findes vores centrallager, distributionscenter
og hovedværksteder, som anvendes til serieproduktion. Dette inkluderer bl.a. 
in-house blokproduktion, termisk afgratning, slange- og rørproduktion, monta-
geværksted for pumpestationer, ventiler og blokke.

I vores Greve-afdeling lagerføres varer primært til serviceopgaver på Sjæl-
land. Værkstedet i Greve er indrettet til mindre produktionsserier samt special-
opgaver.

Kundetilpassede kits:
Hydra har i tæt samarbejde med flere OEM-kunder udviklet et effektivt KIT-
KONCEPT – en totalløsning, der sikrer kvalitet, rettidig levering og i sidste 
ende den laveste totalomkostning. Med Hydra KIT-KONCEPT pakkes leve-     
rancerne således, at de matcher behovet på kundens produktionslinje.
Hydra udfører QC og leverer de færdigpakkede kits mærket med stregkoder,
således at komponenterne kan leves direkte til den specifikke produktionscelle
hos kunden. Dette minimerer fejl og reducerer håndteringsomkostninger og 
lagerbinding.

Fleksibilitet og logistik

For yderligere information

www.hydra.dk

Kontakt os

www.hydra.dk


