
Volba
profesionálů…



JEDEN zdroj energie - více možností…

VYSOCE VÝKONNÁ KLADIVA
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LEHKÁ KLADIVA PRSTENCOVÁ PILA VRTAČKA KOTOUČOVÁ PILA PONORNÁ ČERPADLA

napojení kvalitního nářadí pro profesionály!

Hydraulické nářadí a agregáty HYCON jsou volbou profesionálů.  
Pro odborníka, který oceňuje vysoký výkon a spolehlivost, komfort obsluhy  
a snadný servis. Navíc, u HYCONU platí pravidlo, 1 agregát pro více pohonu zařízení.
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Změňte své zvyklosti…
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   Charakteristika hydrauliky:

 Vyšší efektivita než u pneumatických strojů

 Celková hmotnost od 54 kg

 Motor od 6.5 koní

 Pohon pro více druhů nářadí

 Jednoduchá konstrukce

 Všechny díly běží v oleji

 Jen několik opotřebitelných dílů

 Omezuje chybovost

 Pracuje bezproblémově v mrazivém počasí

  Bez nutnosti dopravní registrace a převoz bez  
speciální skupiny

 Nižší investice

 Výhody:

 9-ti koňový pohon = 25-ti koňový kompresor

 Menší rozměry

 Nižší spotřeba paliva

   Flexibilnější využití

 Všechny části přístupné

 Méně opotřebení

 Méně servisu

 Jednoduché proškolení obsluhy

 Bez vlivu počasí

 Bez fixních nákladů

 Náklady cca 50% oproti kompresoru

 Výhody pro uživatele:

 Menší pohon - stejný výkon

 Jednoduchá přeprava

 Rychlá úspora

   Maximální využití investice

 Bez nutnosti častého servisu

 Dlouhá životnost

 Nízké servisní náklady

   Bez přerušování práce

 Úspory v zimě

 Nižší náklady než u ostatních alternativ

 Méně vázaného kapitálu

Pokud jste nikdy nevyzkoušeli hydraulická 
kladiva, nářadí nebo agregáty, vysvětlení je 
často jednoduché:
Víte jaká zařízení máte a pravděpodobně 
se cítíte nejistě, když budete přecházet na 
hydrauliku. Síla zvyku je docela pochopitelná 
a my to v HYCONU dobře víme! 

Proto jsme pro Vás v tomto katalogu shromáž-
dili řadu dobře zdokumentovaných faktů, které 
Vás s největší pravděpodobností přivedou 
věci vidět jinak a vzbudí ve Vás zájem  
o mnoho výhod, které přináší zařízení HYCON.

Řada hydraulických kladiv HYCON HH se 
vyznačují vynikajícím výkonem ve srovnání 
s běžnými elektrickými a pneumatickými 
nástroji, a také proto patří řada HH k nejvý-
konějším na trhu. S kladivem HYCON je práce 
rychlejší, efektivnější a Vy ušetříte čas a peníze 
od prvního dne!

Naše nářadí, jako jsou okružní pily, prstencové 
pily a jádrové vrtačky, se vyznačují nejvyšší 
kvalitou a výkonností. Nemějte obavy  
z hmotnosti: nářadí HYCON mají velmi nízkou 
provozní hmotnost s maximálním výkonem. 

Kladiva HYCON HH, agregáty HYCON HPP jsou 
navrženy a vyrobeny v Dánsku. Jsou vyrobeny 
pro těžké bourání v extrémních pracovních 
podmínkách. Neděláme kompromisy v technice 
a v designu a používáme pouze ty nejlepší 
komponenty, abychom zajistili jedinečné  
fungování a dlouhou životnost našeho nářadí.

HYCON je ručně vyráběná kvalita a funguje 
bez ohledu na to, jaké jsou povětrnostní  
podmínky. V zimě nezamrzá a lze jej použít  
i pod vodou. 
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KOMPRESOR VAŠE ÚSPORA

Odhadované náklady - kompresor versus hydraulika HYCON - pro nákup
strojů a roční provoz.
Při stejném výkonu strojů a při použití zařízení HYCON úspora až 85 %!

”Úspora paliva” versus
tradiční kompresor…
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CHLADÍCÍ SYSTÉM

MONTÁŽNÍ PŘÍSTUP

PŘEPRAVA – NÍZKÁ HMOTNOST

ANTIVIBRAČNÍ RUKOJETI

ČIŠTĚNÍ

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Vyzkoušeno profesionály -
maximální spolehlivost!
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Zdroj energie



Vysoká efektivita,  
robustní design a nízká 
hmotnost!
Hydraulické agregáty HYCON HPP jsou zdrojem energie pro hydraulické  
systémy HYCON. Sériová řada agregátů vyhovuje jakékoliv poptávce po 
účinném zdroji energie – bez ohledu na velikosti, povaze a náročnosti práce. 
Agregáty HYCON se vyznačují jednoduchou a robustní modulární konstrukcí 
jen s několika opotřebitelnými díly, která je snadno přístupná a uživatelsky 
přívětivá. Jednotlivé komponenty agregátů byly pečlivě testovány. I díky tomu 
má celá sériová řada agregátů HPP jedinečnou kvalitu a vysokou spolehlivost.

Ovládání agregátů je velice jednoduché a nevyžaduje speciální školení. Také 
proto je toto řešení výhodné pro půjčovny stavební mechanizace. Hydraulický  
systém HYCON zajišťuje flexibilitu a vyšší výkon při nižší spotřebě paliva než  
u kompresorů!
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HYCON HPP06

HONDA 6.5 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20

BENZÍN

HYCON HPP09

HONDA 9 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20

BENZÍN
HYCON HPP13 FLEX

HONDA 13 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20-30

BENZÍN
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HYCON HPP18V FLEX

VANGUARD 18 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x20-30-40

BENZÍN
HYCON HPP18VMF

VANGUARD 18 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x10-15-20-30-
40 nebo l/min. 2x10-15-20

BENZÍN

HYCON HPP27VMF

VANGUARD 27 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x15-20-30-40-60

BENZÍN
HYCON HPP13D FLEX

LOMBARDINI 11 HP DIESEL

Průtok l/min. 1x20-30

DIESEL

Průtok l/min. 1x15-20-30

Pouze mimo EU

Pouze mimo EU
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HYCON HPP26D

LOMBARDINI 26 HP DIESEL

Průtok l/min. 1x20-40

Pouze mimo EU

*) Pouze mimo EU

DIESEL HYCON HPP09E

5.5 kW 16 A / 3x400 V 50 Hz

Průtok l/min. 1x20

ELEKTRO

HYCON HPP18E

11 kW 25 A (30 min.), 
35 A (40 min.) / 3x400 V 50 Hz

Průtok l/min. 1x30 nebo 1x40

ELEKTRO

HYCON HPP18E FLEX

13,2 kW 25 A / 3x400 V/480 V 50 Hz/60 Hz

Průtok l/min. 1x20-30-40-(46*)

ELEKTRO



Týmová spolupráce…



HYCON Kladiva: 
čistá síla a nízká hmotnost… 
Sériová řada hydraulických kladiv HYCON HH je výsledkem nejsilnějšího a nejmoder-
nějšího designu na trhu. Naše hydraulická kladiva mají prakticky pouze dvě pohyblivé 
části, což zajišťuje minimální opotřebení a následně mnohem nižší provozní náklady. 
Sériová řada HYCON HH je standardně vybavena nejlepším systémem tlumení vibrací  
– rukojetí HYCON PROLINE.
Tato rukojeť poskytuje jedinečný komfort obsluhy s hladinou vibrací až 4,8 m/s² 
(HH20RV), a proto lze kladivo efektivně používat až 8 hodin denně. 

Spolehlivost, robustní design a nejvyšší kvalita komponentů řady HYCON HH znamenají 
dlouhou životnost – a to i v extrémních pracovních podmínkách!
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HYCON HH10RV

Hmotnost  9,9 kg 
Průtok oleje 20 l/min.

LEHKÉ KLADIVO

Stopka nástroje 19x50 mm

HYCON HH15

Hmotnost  16,8 kg
Průtok oleje 20 l/min.

LEHKÉ, VÝKONNÉ KLADIVO

Stopka nástroje 22x82 mm

HYCON HH20

Hmotnost  22 kg
Průtok oleje 20 l/min.

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ 
KLADIVO

Stopka nástroje hex 25x108 mm

HYCON HH20RV

Hmotnost  23,9 kg
Průtok oleje 20 l/min.

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ 
KLADIVO

Stopka nástroje 32x160 mm
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HYCON HH23

Hmotnost  23,4 kg 
Průtok oleje 20/30 l/min.

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ 
KLADIVO

Stopka nástroje 25x108 mm

HYCON HH25

Hmotnost  25,3 kg  
Průtok oleje 20/30 l/min.

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ 
KLADIVO

Stopka nástroje 28/32 mm

HYCON HH27

Hmotnost  27,4 kg 
Průtok oleje 30 l/min.

TĚŽKÉ KLADIVO

Stopka nástroje 28/32 mm

HYCON HH35

Hmotnost  29,4 kg 
Průtok oleje 30-40 l/min.

TĚŽKÉ KLADIVO

Stopka nástroje 28/32 mm



HYCON Prstencová pila:
  jeden řez! 

HRS400 PREMIUM
HMOTNOST 10,2 KG
HLOUBKA ŘEZU:

300 mm



Díky hloubce řezu 300 mm Vám 
tento jedinečný stroj umožní vyšší 
hospodárnost, účinnost a rychlost 
řezu!
Hydraulická prstencová pila HYCON Vám nabízí 
celkově efektivnější a produktivnější řezání  
s hloubkou řezu do 300 mm. Představte si veškeré 
nové možnosti práce a zakázek, které můžete 
provézt s nižšími náklady.
Všechny součásti stroje běží v oleji – což znamená 
minimum servisu a prostojů. 

Prstencová pila HYCON má jedinečný design 
a nejmodernější hnací mechanizmus, který Vám 
umožní delší životnost stroje a nízké provozní 
náklady. 

Investujete do vyšší efektivity. S hloubkou řezu 
300 mm pracujete rychleji a mnohem levněji!

HYCON Prstencová pila HRS400 PREMIUM

Řez betonu, cihel, kamene atd.

Ve všech případech do hloubky 300 mm

Řezání otvorů pro okna a dveře, řezání rour atd. 

Řezání pod vodou

Velmi výkonná s pohonem do 18 koní

ASCO bezpečnostní systém

Dlouhá životnost - všechny součástky běží v oleji

Ergonomický design komfort obsluhy

Jednoduchá výměna prstenců

Nízké vibrace a hmotnost

Prstencová pila HYCON HRS400
je určena k řezání betonu, cihel,
kamene atd. - ve všech případech
s hloubkou řezu 300 mm!
Hmotnost jenom 10,2 kg…

17



HCS20 PREMIUM

HCS16 PREMIUM

HCS18 PREMIUM

HCS14 PREMIUM

Mistři v hloubce řezu…

HMOTNOST 9,2 KG
HLOUBKA ŘEZU:

212 mm

HMOTNOST 8,1 KG
HLOUBKA ŘEZU:

187 mm

HMOTNOST 7,4 KG
HLOUBKA ŘEZU:

137 mm

HMOTNOST 7,8 KG
HLOUBKA ŘEZU:

162 mm



Okružní pily HYCON PREMIUM jsou vyráběny ve 
verzích: HCS14, HCS16, HCS18 a HCS20. Všechny 
typy mohou být použity pro horizontální a ver-
tikální řezání. K řezání všech typů betonu, oceli, 
cihlových zdí, asfaltu atd.

Okružní pila HYCON je velmi robustní nářadí 
určené k řezání I v těch nejnáročnějších podmín-
kách. Provoz pily není ovlivněn vnějšími podmín-
kami jako je prach a voda. HYCON PREMIUM  
– okružní pily jsou konstruovány pro každoden-
ní používání – bez poruch. 
Skutečnost, že pily pracují bez nároků na servis 
než např. benzínová pila, znamená vyšší zisk.

Okružní pily HYCON nabízí nejvyšší bezpečnost 
díky vestavěnému systému ASCO (automatické 
vypnutí při přetížení). Pokud se kotouč zasekne 
v řezu, pila se automaticky vypíná bez nebezpe-
čí zranění obsluhy.

Nová konstrukce motoru HYCON
- kombinace síly, vysokého výkonu 
a nulové údržby!
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HYCON Okružní pily - série PREMIUM

Nízká hmotnost - od 7,4 kg

30 % více síly - 0% údržba!

Ideální pro předřezy

Špičková kvalita - dokonalé vyvážení

Stabilní moment otáček po celou dobu životnosti

Silnější hřídel ložisek

Úzká konstrukce - lepší řez do rohů

Rychlé zastavení kotouče

Práce pod vodou

Bez nutnosti vzduchového filtru - bez spalin

Bezpečnost ASCO (automatické bezpečnostní vypnutí)



Otvory ø 350 mm
 - v různých materiálech!

RUČNÍ



Výhody:

Ruční vrtání - není nutná vrtná souprava

Malý kompaktní stroj/nízká hmotnost vrtání kdekoliv

Vrtání do ø 350 mm - jedním nástrojem pro všechny práce

Vysoký výkon - vrtání přes výztuže

Vypnutí zařízení při zaseknutí vrtáku - bez. systém ASCO

Není nutné složité proškolení obsluhy

Všechny díly běhají v oleji - menší poruchovost a delší životnost

Bez vibrací benzínového motoru/vysoký komfort obsluhy

Variabilní rychlost otáček - jednoduché nasazení do řezu

Možnost vrtání pod vodou - uzavřený systém bez možnosti 
vniknutí nečistot

S hydraulickou jádrovou vrtačkou dosáhnete význam-
ných úspor, protože neexistují náklady na upínání  
a nastavení soupravy.  Výkon jádrové vrtačky umožňuje 
vrtání otvorů do ø 350 mm do všech materiálů – také 
s výztuží.  Umožňuje to investici  pouze do jednoho 
zařízení.

Všechny díly běhají v oleji – záruka dlouhé životnosti  
a nízkých servisních nákladů. Nářadí není ovlivněno 
vodou,  prachem atd. Jádrová vrtačka nabízí nejvyšší 
bezpečnost díky vestavěnému bezpečnostnímu systému  
ASCO (automatické bezpečnostní vypnutí). Pokud se  
vrták zasekne, vrtačka se automaticky zastaví bez zranění 
obsluhy.

Instalatérské práce

Eletrikářské práce

Odpady

Renovace
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HYCON HCD
Max. průměr vrtání

350 mm



Ponorná čerpadla -
                  do 204m3/hod.

SUCHÝ BĚH!

HYCON HWP4 HYCON HWP3 HYCON HWP2
průtok/hod. průtok/hod. kapacita/hod.

204 m3 80 m3 46 m3



HYCON Ponorná čerpadla: 
vysoká kvalita a výkon. 
Mohou běžet nasucho bez 
poškození!

Ponorná čerpadla HYCON jsou čerpadla 
VORTEX. VORTEX jsou navržena  
speciálně pro znečištěnou vodu  
s velmi velkými kusovými nečistotami.

Oběžné kolo vytváří vír, který nasává 
vodu bez přímého kontaktu s nečis-
totami. Opotřebení je tedy menší ve 
srovnání s jinými typy čerpadel.

U jiných typů čerpadel je voda čerpá-
na přímo oběžným kolem, které se 
tak mnohem rychleji opotřebovává. 
Čerpadla VORTEX mají delší životnost 
a mohou čerpat kusové nečistoty 
většího průměru.

Výhody:

Bez elektrických kabelů

Může běžet nasucho

Vysoký výkon

Málo opotřebovatelné díly - méně servisu

Dlouhá životnost

Možnost napojení na HYCON HPP, bagry, traktory atd.

VORTEX konstrukce - šetří náklady

Max. výška výtlaku 28 m (2”) - 22 m (3”) - 14 m (4”)

Velikost kusových nečistot ø 38-63-74 mm
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Aktivovat jej může obsluha narážedla  
přímo na sloupku nebo s dálkovým ventilem, 
pokud nedosáhnete na vrchol sloupku.Beranidlo

Vysoce výkonné sloupkové narážedlo 
pro oplocení, dopravní značky, země-
dělství, lesnictví, vinice – pro jakouko-
liv práci se sloupky. Používá se velmi 
snadno. Umístíte jej na sloupek a akti-
vujete spoušť, pokud nedosáhnete do 
požadované výšky sloupku, narážedlo 
můžete aktivovat  pomocí dálkového 
ventilu.
S vysokým výkonem zvládne práci 
každý den, za každého počasí. Jelikož 
je hydraulický, nevyžaduje žádnou 
údržbu. Mezi další využití patří např. 
nastavení svodidel, všech druhů  
ocelových profilů, kotvení, atd…

Připojení k agregátům nebo  
k bagrům, traktorům atd.
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Práce pod vodou je drsné prostředí a vyžaduje speciální nářadí. Víme, že HYCON navrhl řadu nářadí, které jsou 
zvláště vhodné pro použití pod vodou. Hydraulické nářadí je ideální, protože se jedná o uzavřený systém  
s vysokým výkonem. Přidejte vysokou kvalitu a uživatelský komfort a máte perfektní řešení pro práci pod vodou.  
S HYCONEM potápěči svou práci zvládnou!

HYCON dodává nářadí pro:

Odstranění základů pod vodou v řekách

Řezání potrubí v přehradách 

Údržba, demolice a nová výstavba betonových hrází

Záchranné práce

Kvalitní nářadí pro 
náročné úkoly...

Kompaktní a lehké nářadí jsou pro práci pod vodou 
zásadní. Potápěči mají speciální materiál, protože 
práce pod vodou je extrémně těžká a stresová  
a je pouze pro profesionály.
S nástroji HYCON jsou tyhle práce snadnější...
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Měnič tlaku oleje HYCON HFD
Měnič tlaku oleje HYCON HFD se používá k ochraně hydraulic-
kého nástroje před přetížením, pokud je stroj připojen např.  
k bagru.

Měnič tlaku oleje má 3 vestavěné funkce:
1.  Regulační ventil, který reguluje průtok oleje do nástroje
2.    Přetlakový ventil, který zajišťuje maximální pracovní tlak 
      v nástroji
3. Zpětný ventil, který zajišťuje, že připojený nástroj nepracuje   
     špatným směrem (obráceně)

Přetížení představuje pro nástroj největší riziko poškození 
hydraulického nářadí, které je připojeno k bagru, nákladnímu 
vozidlu, atd… Měnič průtoku oleje HYCON HFD zaručuje  
očekávanou životnost nástroje.

Skalní vrtačka HYCON HRD20
Skalní vrták HYCON HRD20 je jediným nástrojem  
na trhu s integrovaným proplachováním vzduchu  
a 4 různými nastaveními frekvence a otáček foukání. 

Skalní vrtačka se vyznačuje velmi vysokou výkonností 
a její vysoká kvalita znamená dlouhou životnost. 
Vrtné tyče jsou šestihranné 22x108 mm, a proto lze 
použít všechny standardní vrtáky. 
Lze ji připojit k agregátům HYCON, bagrům, apod…

Maximální doporučený vrtací výkon je ø 45 mm  
a cca 3 m do hloubky. V závislosti na okolnostech 
může vrtací kladivo dosáhnout rychlosti vrtání  
3½ - 10 cm za minutu.
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Měřič tlaku oleje - HYCON HBU630
Perfektní přídavné zařízení, po-
kud potřebujete zvýšit standard-
ní hydraulický tlak na vyšší tlak 
pro provoz vysokotlakých ná-
strojů, jako jsou lisovací nástroje, 
drtiče, štípačky, atd.



HYCON HRS400 PREMIUM Prstencová pila

Hmotnost bez prstence, kg 10,2

Diamantový prstenec, mm 400

Hloubka řezu, mm 300

Průtok oleje, l/min. 30-40

Pracovní tlak, max. bar 160

Úroveň vibrací m/s² 2.5

Úroveň hluku 1 m LPA dB 109

Rychlost řezu, m/s 37-49

Otáčky ot./min. 1750-2350

HYCON Jádrová vrtačka

Průtok oleje, l/min. 20

Pracovní tlak, bar 100

Max. tlak, bar 170

Hmotnost, kg 7,6

Otáčky/min./průměr vrtání

HCD25-100 1500/ø 25-ø 100 mm

HCD50-200 600/ø 50-ø 350 mm

Uchycení vrtáku  Standard 1¼” UNC

Úroveň hluku LPA dB

HCD25-100                                                                   84

HCD50-200                                                                   80

Úroveň vibrací, m/s²                                              < 2.5

HYCON HWP Ponorná čerpadla

HWP2 průtok oleje, l/min. 20-30

HWP3 průtok oleje, l/min. 20-30

HWP4 průtok oleje, l/min. 20-40

Max. tlak HWP2/3/4, bar 172

HWP2 váha, kg 7,7

HWP3 váha, kg 11

HWP4 váha, kg 26,7

HWP2 kapacita/hod. 46 m³

HWP3 kapacita/hod. 80 m³

HWP4 kapacita/hod. 204 m³

HYCON Beranidlo

Váha, kg 28,2

Průtok oleje, l/min. 20-30

Pracovní tlak, bar 100

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 96

Adaptéry:

Kruhový max. 130 mm

Čtvercový max. 65x65

HYCON HFD Dělič oleje

Tlak na vstupu, bar  Max. 240

Průtok oleje na výstup, l/min. Max. 80

Tlak na výstupu, bar 160

Průtok oleje výstup, l/min. 20, 30 nebo 40

HYCON HRD20 Vrtací kladivo

Váha, kg 20

Průtok oleje, l/min. 25-30

Pracovní tlak, bar 115

Max. tlak, bar 150

Velikost nástroje, mm šestihran 22x108

Otáčení Proti směru hodinových ručiček

Přívod vzduchu max. 0.08 m³/min. / 2 bar

Úroveň hluku 1 m LPA dB 95

Úroveň hluku LWA dB 107

Úroveň vibrací, m/s

Úroveň hluku LWA dB

Úroveň hluku LPA dB

Hloubka řezu, mm (1

Hmotnost bez kotouče, kg

Max. tlak, bar

Pracovní tlak, max. bar

Průtok oleje, l/min.

HYCON HCS kotoučová pila HCS14 Premium HCS16 Premium HCS18 Premium HCS20 Premium

20-30 20-40 20-40 30-40

120 120 120 120

172 172 172 172

7,4 7,8 8,1 9,2

137 162 187 212

105 97 99 99

116 108 110 110

< 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5

Velikost kotouče 14”/ø 350 mm 16”/ø 400 mm 18”/ø 450 mm 20”/ø 510 mm

Nářadí HYCON
Hydraulický systém je doplněn celou řadou profesionálního nářadí HYCON. Toto nářadí je kompaktní  
a s nízkou hmotností – vše s extrémně vysokým výkonem! Vzhledem k vysokým požadavkům od  
zákazníků  je nářadí testováno a vyvíjeno s cílem  co nejvyššího finančního zisku a  spolehlivosti.
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Hydraulický agregát HPP09 - Benzínový

Průtok oleje, l/min. 1x20

Max. tlak, bar 150

Motor Honda 9 HP benzín

POR/nastavitelný POR

Start Ruční

Váha, kg 68

Úroveň hluku 1 m LPA dB 88

Úroveň hluku LWA dB 100

Hydraulický agregát HPP06 - Benzínový

Průtok oleje, l/min. 1x18

Max. tlak, bar 110

Motor Honda 6.5 HP benzín

POR/nastavitelný Nastavitelný

Start Ruční

Váha, kg 54

Úroveň hluku 1 m LPA dB 88

Úroveň hluku  LWA dB 100

Hydraulický agregát HPP13 FLEX - Benzínový

Průtok oleje, l/min. 1x20-30

Max. tlak, bar 150

Motor Honda 13 HP benzín

POR/nastavitelný Nastavitelný

Start Ruční

Váha, kg 81

Úroveň hluku 1 m LPA dB 89

Úroveň hluku LWA dB 101

Hydraulický agregát HPP18VMF - Benzínový

Průtok oleje, l/min. 1x10-15-20-30-40

 2x10-15-20

Max. tlak, bar 160

Motor B&S Vanguard 18 HP benzín

POR/nastavitelný Nastavitelný

Start Ruční a elektro

Váha, kg 112

Úroveň hluku 1 m LPA dB 89

Úroveň hluku LWA dB 101

Hydraulický agregát HPP09E - Elektrický

Průtok oleje, l/min. 1x20

Max. tlak, bar 150

Motor 5.5 kW 16 A/3x400 V 50 Hz

POR/nastavitelný ne

Start Elektro

Váha, kg 80

Úroveň hluku 1 m LPA dB 85

Úroveň hluku LWA dB 97

Hydraulický agregát HPP18E - Elektrický

Průtok oleje, l/min. 1x30 nebo 1x40

Max. tlak, bar 160

Motor 11 kW 25 A (30 lpm), 35 A (40 lpm)/3x400   V 50 Hz

POR/nastavitelný ne

Start Elektro

Váha, kg 128

Úroveň hluku 1 m LPA dB 86

Úroveň hluku LWA dB 98
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Hydraulický agregát HPP18V FLEX - Benzínový

Průtok oleje, l/min. 1x20-30-40

Max. tlak, bar 160

Motor Vanguard 18 HP benzín

POR/nastavitelný Nastavitelný

Start Ruční a elektro

Váha, kg 108

Úroveň hluku 1 m LPA dB 89

Úroveň hluku LWA dB 101



Hydraulické kladivo HH15

Váha, kg 16,8

Průtok oleje, l/min. 20

Pracovní tlak, bar 100

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 93

Úroveň hluku LWA dB 105

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 6.6

Velikost nástroje, mm 22x82

Hydraulické kladivo HH10RV

Váha, kg 9,9

Průtok oleje, l/min. 20

Pracovní tlak, bar 100

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 93

Úroveň hluku LWA dB 105

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 9.6

Velikost nástroje, mm 19x50

Hydraulické kladivo HH20RV

Váha, kg 23,9

Průtok oleje, l/min. 20

Pracovní tlak, bar 110

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 94

Úroveň hluku LWA dB 106

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 4.8

Velikost nástroje, mm 32x160

Hydraulické kladivo HH20

Váha, kg 22

Průtok oleje, l/min. 20

Pracovní tlak, bar 110

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku1 m LPA dB 94

Úroveň hluku LWA dB 106

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 6.8

Velikost nástroje, mm  25x108

Hydraulické kladivo HH23 20/30 l/min.

Váha, kg 23,4/23,5

Průtok oleje, l/min. 20/30

Pracovní tlak, bar 120/120

Max. tlak, bar 160/160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 96/96

Úroveň hluku LWA dB 108/108

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 8.0/8.0

Velikost nástroje, mm 25x108/25x108

Hydraulické kladivo HH25 20/30 l/min.

Váha, kg 25,3/25,8

Průtok oleje, l/min. 20/30

Pracovní tlak, bar 120/120

Max. tlak, bar 160/160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 96/96

Úroveň hluku LWA dB 108/108

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 9.4/9.4

Velikost nástroje, mm 28/32

Hydraulické kladivo HH27 30 l/min.

Váha, kg 27,4

Průtok oleje, l/min. 30

Pracovní tlak, bar 130

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 98

Úroveň hluku LWA dB 110

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 10.7

Velikost nástroje, mm 28/32

Hydraulické kladivo HH35                30/40 l/min.

Váha, kg 29,4

Průtok oleje, l/min. 30-40

Pracovní tlak, bar 130

Max. tlak, bar 160

Úroveň hluku 1 m LPA dB 99

Úroveň hluku LWA dB 111

Ůroveň vibrací (3 axis) m/s² 10.7

Velikost nástroje, mm 28/32
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„Kvalita není nikdy
náhoda - je vždy 
výsledkem  
inteligentního úsilí...“



„Kvalita není nikdy
náhoda - je vždy 
výsledkem  
inteligentního úsilí...“

HYCON testovací centrum HYCON testovací centrum
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HYCON má jasně definovanou  
strategii své kvality.
Chceme být předním výrobcem  
produktů nejvyšší kvality na trhu. 
To je náš cíl, dosáhnout nulového 
selhání a my jsme velmi blízko  
k dosažení tohoto cíle. Zákazníci 
jsou dnes velmi nároční na vysokou 
kvalitu, a naším cílem je splnit jejich 
očekávání.
 
Nastavili jsme systém, kde jsme 
popsali postupy všech našich akcí  
v celém výrobním řetězci, od výběru 
surovin, až po konečnou kontrolu 
každého jednotlivého produktu. 
Vyrábíme prostřednictvím doda-
vatelů, ale všichni dodávají podle 
našich specifikací. To znamená,  
že máme plnou kontrolu nad  
vyráběnou kvalitou.

Všechny produkty procházejí  
důkladným koncovým kontrolním 
testováním podle přísných kontrol-
ních postupů a všechny výsledky 
testů jsou uloženy v databázi. 



HYCON Vám nabízí ruční hydraulické demoliční 
nářadí s velkým důrazem na pohodlí a bezpečnost 
obsluhy, které spolu s úsporou paliva až 85 % 
přináší vysoký zisk.
Společnými rysy našich produktů jsou jedi-
nečná kvalita, vynikající pevnost a extrémní 
trvanlivost s nulovou údržbou.

Našimi zákazníky jsou dodavatelé staveb, 
technické služby, obce, železnice, demolice 
pronájem, armáda a záchranné týmy, renovace, 
snižování hladiny podzemní vody, čerpání  
a mnoho dalších - po celém světě.

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HPP

LEHKÁ & TĚŽKÁ KLADIVA HH

PRSTENCOVÁ PILA HRS 400 PREMIUM

KOTOUČOVÉ PILY HCS PREMIUM

VRTAČKY HCD

PONORNÁ ČERPADLA HWP

DISTRIBUTOR

UNICON OSTRAVA s.r.o.
Halasova 2999/ 8A
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 596 614 746
E-mail: info@unicon.cz
www.unicon.cz
www.hycon.dk


