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SpolečnoSt HYDRoMA
Jsme silná a úspěšná evropská firma poskytující od roku 1994 inženýring, dodávky hydraulických systémů  
a komponent a všestranné služby v oblasti hydrauliky. Široký sortiment nabídky hydraulických komponent  
využívají zákazníci pro komplexní dodávky a nákup „pod jednou střechou“.  
Dodáváme komponenty renomovaných evropských výrobců hydraulických komponent, hydraulické agregáty  
a systémy vyvinuté a vyrobené naší společností. Dlouholetá tradice a zkušenosti nás řadí k předním dodavatelům 
hydraulických systémů ve střední Evropě. Společnost disponuje třemi výrobními závody /dva v sídle společnosti 
v Uherském Brodě, jeden ve městě Czeladz v Polsku/. Využíváme nejmodernější technologie v oblasti logistiky, 
elektronické obchodování i specializované technologie pro výrobu a montáž hydraulických systémů. 

Náš informační systém a systém zpracování dokumentů nám umožňuje pružně reagovat na potřeby našich 
zákazníků. Naším mottem je solidnost, pružnost v dodávkách a vysoká kvalita dodávaných dílů.  
Množství a sortiment hydraulickým komponent na skladě a moderní logistické postupy nám umožňují nachá-
zet řešení v souladu s požadavky zákazníka.

Sídlo firmy Hydroma, spol. s r.o. se nachází v České Republice, ve městě Uherský Brod, zde realizujeme prodej 
komponent, návrhy a vlastní výrobu hydraulických agregátů, poradenskou a školící činnost v oboru  
hydraulických mechanismů. 

Do SkupinY HYDRoMA Dále pAtří: 
MINO-HYDROMA GROUP s.r.o.,  sídlí v Jihlavě

HIDROMA SISTEMS sídlí v Polské republice – regionu Katowice, městě Czeladz

HYDROMA SK sídlí v Slovenské republice – městě Považská Bystrica

TOO „Hydroma Kazakhstan“  sídlí v Kazachstanu – v městě Astana

tRADiCe
Naše produkty patří k technologicky nejvyspělejším na trhu, 
s respektováním specifik jednotlivých lokálních trhů. Od roku 
2003 je společnost certifikována systémem Managementu 
jakosti ISO 9001:2015, a od roku 2018 systémem  
environmentálního managementu ISO 14001:2015. 
Výrobní postupy jsou kontrolovány vnitřním systémem jakosti, 
výrobní postupy a operace jsou zaznamenávány  
elektronickou cestou, sofistikované systémy sběru dat nám 
umožňují průběžně vyhodnocovat fáze výrobního procesu, 
efektivitu a kontrolu kvality. 
Pro montáž a testování používáme moderní jednoúčelové  
přístroje, certifikované měřicí přístroje pro ověřování  
parametrů našich výrobků. Konstrukční návrhy, výroba  
a testování jsou prováděny s ohledem na technickou  
bezpečnost výrobku. 

liDÉ
Zdrojem prosperity a trvalého růstu jsou naši zaměstnanci, 
jejichž výběru a odbornému růstu věnujeme mimořádnou  
pozornost. Každý ze zaměstnanců je zodpovědný  
za spokojenost zákazníka a podílí se na růstu společnosti. 
Kreativita našich techniků při všech činnostech jejich počínání 
je nejdůležitějším zdrojem našeho pokroku.

Jednotlivé společnosti ze skupiny Hydroma jsou rovnocennými 
partnery a každá z nich přispívá k rozvoji. 

koMunikACe
Naše obchodní a marketingové oddělení zajišťuje komunikaci 
se zákazníkem s cílem najít optimální řešení, pružné dodávky 
komponent.

Vytváří partnerské vztahy se zákazníky.

HiDRoMA SiSteMS Sp. z o.o., polsko

Mino - HYDRoMA gRoup s.r.o. 
Jihlava, česká republika

HYDRoMA, spol. s r. o., uherský brod, česká republika



oBCHoDní činnoSt 
SpolečnoSti
 prodej hydraulických komponentů

 tvorba a projektování hydraulických systémů

 výroba, montáž a prodej hydraulických stanic  
 pro mobilní a průmyslové aplikace založené na vysoce  
 kvalitních komponentech

 technická pomoc, poradenství a servis

 školící činnost v oboru hydrauliky

www.hydroma.cz

HYDRoMA e-SHop neJlepŠí řeŠení pRo  
VAŠe HYDRAuliCkÉ SYStÉMY

komplexní řešení v dodávkách hydraulických  
komponent přesně pro Vaše potřeby!

Hydraulické komponenty a široká nabídka 

dílů skladem.
navštivte nás na adrese: 



engineeRing 
Engineering - projektování systémů.

Ve vlastní projekční kanceláři vyvíjíme stále nové  
a dokonalejší hydraulické agregáty a systémy  
dle zadání zákazníků. Součástí projektu bývá i návrh 
elektrického či elektronického systému strojů,  
případně naprogramování zákaznického softwaru.

Projektová dokumentace je zpracovávána v CAD  
systémech AUTOCAD a INVENTOR-3D.

Nové výrobky jsou navrhovány v souladu s platnými 
evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Na přání zákazníka respektujeme specifika  
a technické požadavky místních trhů.



kVAlitA
Naše produkty patří k technologicky nejvyspělejším 
na trhu, s respektováním specifik jednotlivých  
lokálních trhů. Od roku 2013 je společnost  
certifikována systémem Managementu jakosti  
ISO 9001:2015.

Výrobní postupy jsou kontrolovány vnitřním  
systémem jakosti, používáme moderní měřící 
přístroje na ověřování parametrů našich výrobků. 
Konstrukční návrhy, výroba a testování jsou  
prováděny s ohledem na technickou  
bezpečnost výrobků.

VýRoBA
Vyrábíme typově různé hydraulické agregáty  
a systémy s elektronickým ovládáním a průmyslové instalace  
pro všechny obory průmyslu. Výroba a servis probíhá v moderní  
montážní hale a zaručuje dodržení technologických postupů  
z hlediska jakosti, montáže a čistoty montážního prostředí.  
Jednoúčelová zařízení pro montáž hydraulického šroubení, ohýbání  
a ohraňování trubek zaručují kvalitu montovaných  
hydraulických vedení.

Před expedicí jsou naše výrobky 100%  
testovány, zákazníkům poskytujeme  
protokol o zkouškách.

Provádíme montáž našich  
hydraulických  
agregátů a hydraulických  
rozvodů, spouštění  
systémů a jejich  
nastavení u zákazníka.



teCHnologie
V naší společnosti využíváme moderní technologie,  
mezi které patří:

WALFORM: Potrubní spojovací systém pro trubky do 
průměru 45 mm, který splňuje všechny požadavky 
současného trhu. Tvářecí proces, který je řízen elektronicky, 
zaručuje vysoce efektivní výrobu při dodržení stálé kvality. 
Mezi hlavní výhody tohoto systému patří jednoduchost 
montáže, těsnost spojovaných míst, pevné spojení trubek, 
vysoká odolnost proti tlakovým rázům a nízké náklady.

PARFLANGE: Systém spojování trubek bez sváření  
pro trubky do průměru 145 mm.

Tato technologie přináší řadu výhod a úsporu nákladů,  
díky rychlejší montáži potrubí, bez nutnosti následného 
chemického čištění potrubí.

pRopRACoVAný SYStÉM říZení
O řízení podnikových procesů se stará sofistikovaný ekonomický systém.

Pro zefektivňování provozu a snižování nákladů je systém neustále rozvíjen a přizpůsobován  
našim potřebám. Pro kontrolu výrobních procesů využíváme čtečky čárových kódů.  
Sledujeme spotřebu konstrukčních i montážních časů, což nám umožňuje vyhodnocovat  
reálnou rentabilitu projektů.

Databáze ERP systému je propojena s databází našeho e-shopu, tak můžeme zákazníkům  
nabídnout např. aktuální stav skladu jednotlivých položek, či jejich katalogové listy, příp.  
reálné fotografie z naší databáze.

teStoVání
100% našich hydraulických agregátů je testováno před předáním zákazníkům.  
Testuje se funkčnost agregátů, spolehlivost a těsnost jednotlivých částí.

Z každého testování je vyhotoven testovací protokol, který je společně s návodem 
předán zákazníkovi.

Dále nabízíme servis, kontrolu a plnění akumulátorů dusíkem za pomoci mobilního 
plnícího zařízení. Měření čistoty oleje provádíme za pomoci speciálního přístroje.  
Na požádání změříme čistotu oleje z Vašeho vzorku.

Přístroj je schopen rozlišit velikost částic ACFTD v rozmezí  
2-100 μm a velikost MTD v rozmezí 4-70 μm(c).  
Stupně čistoty vyjadřujeme dle ISO 7-21 nebo NAS 0-12.



SeRViS
Zajišťujeme garanční a mimoga-
ranční servis. Disponujeme  
servisním zázemím včetně 
moderně vybavených servisních 
vozidel. Naši servisní technici 
denně pomáhají řešit požadavky 
našich zákazníků.

Finální pRoDukt
Zaměřujeme se na tvorbu finálních produktů  

pro většinu průmyslových odvětví využívajících hydrauliku. 

Výsledkem našeho úsilí jsou nejnáročnější produkty  
pro extrémní pracovní podmínky  

/přesnost zařízení, ekologická bezpečnost,  
nízká teplota, výbušné prostředí  

atd./ patřící ke špičce na trhu. 

Firma Hydroma se podílí na řadě  
zahraničních projektů.

Pomocí inovativních  
technologií a dodržováním 
osvědčených postupů neustále  
zkvalitňujeme poskytované 
služby a zlepšujeme  
informovanost zákazníků. 

pRopRACoVAný SYStÉM říZení
O řízení podnikových procesů se stará sofistikovaný ekonomický systém.

Pro zefektivňování provozu a snižování nákladů je systém neustále rozvíjen a přizpůsobován  
našim potřebám. Pro kontrolu výrobních procesů využíváme čtečky čárových kódů.  
Sledujeme spotřebu konstrukčních i montážních časů, což nám umožňuje vyhodnocovat  
reálnou rentabilitu projektů.

Databáze ERP systému je propojena s databází našeho e-shopu, tak můžeme zákazníkům  
nabídnout např. aktuální stav skladu jednotlivých položek, či jejich katalogové listy, příp.  
reálné fotografie z naší databáze.

kontRolA kVAlitY
Výrobní procesy  jsou elektronicky zaznamenávány do řídicího systému,  
který je následně vyhodnocuje. Tím získáváme veškeré informace o průběhu  
zakázky a můžeme včas a pružně reagovat na změny ve výrobním procesu.



HYDROMA, spol. s r. o.
Vlčnovská 2477
688 01, Uherský Brod
Czech Republic
TEL. : +420 572 637 796
GSM : +420 724 149 326
FAX. : +420 572 637 729
e-mail: hydroma@hydroma.cz
www.hydroma.cz

HYDROMA SK, spol. s r. o.
Hliny 1412
017 07, Považská Bystrica
Slovak Republic
TEL. : +420 572 637 796
GSM : +420 724 149 326
FAX. : +420 572 637 729
e-mail: hydroma@hydroma.sk
www.hydroma.sk

HIDROMA SISTEMS Sp. z o.o.
UL. NOWOPOGOŃSKA
41-250 CZELADŹ
POLAND
Tel./Fax: +48 32 24 11 821
GSM: +48 782 601 903
e-mail: info@hidromasistems.pl
www.hidromasistems.pl

MINO - HYDROMA GROUP s.r.o.
Pávovská 27
586 01 Jihlava
Czech Republic
TEL./FAX: +420 567 322 046
GSM: +420 603 547 877
e-mail: mino@ji.cz
www.mino-hydroma.cz

TOO „Hydroma Kazakhstan“
Imanova 19, of. 812
010000 Astana,
Kazakhstan
TEL./FAX: +7 7172 787 941
GSM: +7 701 522 6275
E-mail: kamze@hydroma.kz
www.hydroma.kz


