BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE

DANIEL
Oferta firmy

KOMPLEKSOWA OBS£UGA W ZAKRESIE
PNEUMATYKI I HYDRAULIKI SI£OWEJ

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA

Szanowni Pañstwo,

Sprzeda¿

Biuro Techniczno-Handlowe Daniel od chwili jego za³o¿enia, czyli od
1999 roku, dok³ada wszelkich starañ by oferowaæ najwy¿szej jakoœci elementy
z szeroko pojêtej bran¿y automatyki przemys³owej.
Konsekwentnie rozbudowywana i doskonalona oferta zapewni Pañstwu ³atwy
i korzystny cenowo dostêp do elementów pneumatyki, hydrauliki si³owej, armatury
przemys³owej oraz systemów sterowania.
Bardzo bogaty asortyment, wieloletnie doœwiadczenie oraz wysoce
wykwalifikowana kadra doradców pozwala nam na prowadzenie konsultacji
technicznych w zakresie modernizacji i napraw napêdów przemys³owych, a tak¿e
poszukiwania zamienników do produktów trudno dostêpnych lub oferty producentów
ju¿ nieistniej¹cych.

Sklep internetowy

Od kilku lat nasza oferta obejmuje tak¿e projektowanie i monta¿
hydraulicznych uk³adów napêdu i sterowania, olejowych systemów smarowania,
filtracji oraz specjalistycznych podzespo³ów takich jak si³owniki, serwomotory
oraz bloki zaworowe. S³u¿ymy tak¿e pomoc¹ w doborze sterowania.
Maszyny i urz¹dzenia, oraz materia³y wykorzystywane w naszej firmie
spe³niaj¹ wymagania stosownych norm, posiadaj¹ niezbêdne atesty i dopuszczenia.
Gwarantujemy wysok¹ jakoœæ us³ug, oraz stabilnoœæ dostaw.
Zawsze jesteœmy gotowi do negocjacji warunków handlowych najkorzystniejszych
dla Pañstwa.

Produkcja

W trosce o wygodê i szybki dostêp do interesuj¹cego Pañstwa asortymentu
za³o¿yliœmy sklep internetowy (www.sklep.bthdaniel.pl).
Zapraszamy równie¿ do stacjonarnego sklepu w siedzibie naszej firmy, w
którym znajd¹ Pañstwo do dyspozycji szerok¹ ofertê handlow¹, ale tak¿e fachow¹
obs³ugê oraz kadrê in¿yniersk¹ pomocn¹ w konsultacji i doradztwie technicznym.

Szkolenia

Us³ugi

tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
Reprezentujemy firmy:

- silowniki D12 - D320
(wg ISO,CNOMO)
- bloki przygotowania
powietrza

- C.P.P. PREMA S.A.

Pneumatyka

- elektrozawory
- szybkoz³¹cza
- przewody
pneumatyczne

- NORGREN

- z³¹czki
- wzmacniacze ciœnienia

- ASCO

- akcesoria
pneumatyczne

- BOSCH - REXROTH

- wyroby specjalne wg
zamówieñ Klienta
- dobór zamienników

- FESTO

- PARKER

- PNEUMAX

- RECTUS

- SMC

Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji:
- sklep stacjonarny: ul. Makuszyñskiego 15, 31-752 Kraków
- sklep internetowy: www.sklep.bthdaniel.pl
tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
- silowniki hydrauliczne

Reprezentujemy firmy:

- pompy
- rozdzielacze

- ARGO - HYTOS

Hydraulika

- C.P.P. PREMA S.A.

- zawory steruj¹ce
przep³ywem
- zasilacze hydrauliczne
- ch³odnice

- PONAR - WADOWICE

- akumulatory
hydrauliczne
- filtry

- NORGREN

- agregaty filtruj¹ce
- z³¹cza

- ATOS

- przewody

- BOSCH - REXROTH

- szybkoz³¹cza
- manometry

- HAWE

- akcesoria hydrauliczne
- dobór zamienników

- KTR

- wykonania specjalne
wg specyfikacji Klienta

- PARKER
- RASTELLI RACCORDI
- SESINO
- WF PZL SÊDZISZÓW
- WIZAMOR - WIÊCBORK
Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji:
- sklep stacjonarny: ul. Makuszyñskiego 15, 31-752 Kraków
- sklep internetowy: www.sklep.bthdaniel.pl
tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
BTH DANIEL specjalizuje siê w produkcji pneumatycznych
i hydraulicznych uk³adów napêdu i sterowania, olejowych systemów
smarowania i filtracji oraz specjalistycznych podzespo³ów takich jak
cylindry hydrauliczne, serwomotory oraz bloki zaworowe.

Produkcja

Maszyny, urz¹dzenia i materia³y wykorzystywane do produkcji
spe³niaj¹ wymagania stosownych norm, posiadaj¹ niezbêdne
atesty i dopuszczenia.
Gwarantujemy wysok¹ jakoœæ us³ug oraz stabilnoœæ dostaw.
Nasze produkty oferujemy zarówno wed³ug naszych
projektów, jak i dokumentacji powierzonej przez Klienta.

Zakres us³ug wykonywanych przez Nasz¹ firmê:
- monta¿ - elementów i kompletnych uk³adów pneumatycznych,
hydraulicznych, armatury przemys³owej
- modernizacje i remonty uk³adów

Us³ugi

- serwis
- szkolenia z zakresu utrzymania ruchu oraz wdra¿ania nowych
technologii
- dobór zamienników
- diagnostyka uk³adów pneumatycznych i hydraulicznych

Nowa us³uga w naszej ofercie!
- filtracja oleju przy u¿yciu agregatu z licznikiem cz¹stek
sta³ych - oczyszczanie uk³adów olejowych, usuwanie wody
z oleju.

tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu, ci¹gle zg³êbianej
wiedzy oraz kadrze wysokiej klasy specjalistów z doskona³¹
wiedz¹ praktyczn¹ wiemy jak zapewniæ profesjonalny serwis
urz¹dzeñ hydraulicznych i pneumatycznych. Wykonujemy
przegl¹dy, konserwacje i naprawy.

Serwis

Posiadamy szerok¹ gamê czêœci zamiennych.
Gwarantujemy fachowoœæ, kompleksowoœæ i szybkoœæ napraw.
Zapewniamy doradztwo techniczne, pomoc w doborze innych
rozwi¹zañ, pe³n¹ dokumentacjê techniczn¹.

Szkolenia organizowane przez BTH DANIEL przygotowuj¹
kadrê z dzia³ów utrzymania ruchu do spe³nienia najwy¿szych
i najbardziej zaawansowanych norm obowi¹zuj¹cych w zak³adach
przemys³owych.

Szkolenia

Spotkania te s¹ wysoko oceniane przez naszych Klientów
dziêki doskonale przygotowanej kadrze trenerów oraz drobiazgowej
dba³oœci o dostosowanie tematyki do indywidualnych potrzeb
i specyfiki. Ich tematyka zapoznaje uczestników z wieloma
zagadnieniami eksploatacyjnymi uk³adów pneumatyki
i hydrauliki,pomaga w znalezieniu rozwi¹zañ i sposobów
przeciwdzia³ania problemom technicznym.
Du¿y nacisk k³adziemy na czêœæ praktyczn¹ szkoleñ,
która pozwala na przekazanie uczestnikom okreœlonych
i przydatnych umiejêtnoœci, a nie tylko teorii danego problemu.

tel./fax. 0-12 257 13 90
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PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
Urz¹dzenia do filtracji:
- Elementy filtracyjne - urz¹dzenia do montowania w dowolnym
uk³adzie gdzie wymagana jest filtracja oleju

Urz¹dzenia do
filtracji

- Agregaty filtracyjne - gotowe urz¹dzenia do filtracji oleju
w ró¿nych typach maszyn i urz¹dzeñ
- Stacje do bocznikowej filtracji oleju

Us³ugi filtracji:
- filtracja oleju przy u¿yciu agregatów z licznikiem cz¹stek sta³ych
(filtracja do zadanej klasy)
- oczyszczanie uk³adów olejowych
- usuwanie wody z oleju

Us³ugi filtracji

tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA
Elektrociep³ownia Kraków
- Wykonanie remontu zasilacza hydraulicznego wygarniacza ko³owego WKH-800 oraz
wymiana przewodów hydraulicznych od mechanizmu jazdy i mechanizmu napêdu ko³a
wygarniaj¹cego
- Wykonanie remontu zwa³owarki – wymiana instalacji hydraulicznej do podnoszenia klap na
zwa³owarko – ³adowarce
- Wykonanie remontu zasilacza hydraulicznego wygarniacza ko³owego WKH-800

Przyk³adowe realizacje
KRAKODLEW
- Wykonanie sterowania napêdu hydraulicznego pokryw suszarki kadzi ( wraz z projektem )
- Wykonanie napêdu pneumatycznego do opró¿niania kadzi
- Wykonanie modernizacji uk³adu hydraulicznego oraz sterowania narzucarki

SGL - CARBON
- Podwójny zespó³ bocznikowego kondycjonowania oleju. Uk³ad posiada 2 niezale¿nie
dzia³aj¹ce obwody ch³odzenia wodnego i filtracji oleju
- Dostarczenie kompletów do instalacji hydraulicznego zasilacza docisku oraz wykonanie
szaf steruj¹cych w/w zasilacza
- Modernizacja hydraulicznego uk³adu zasilania czyszczarki w oparciu o koncepcjê jednej
wspólnej stacji, napêdzaj¹cej wszystkie odbiorniki
- Wykonanie i projekt napêdu skrobaka hydraulicznego

ELTERMA S.A.
- Dwupompowy testowy zasilacz hydrauliczny wraz z monta¿em

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA - AZOT SA
- Monta¿ i uruchomienie zasilacza wraz z szafk¹ sterownicz¹ do zasilacza hydraulicznego

C.P.P PREMA S.A.
- Zasilacz hydrauliczny ze skrzyni¹ steruj¹c¹, przystosowany do napêdu 4 odbiorników lub
grup odbiorników, wg za³¹czonego schematu hydraulicznego
- Wykonanie stanowiska diagnostycznego so sprawdzania si³owników hydraulicznych

NAMAROL
- Wykonanie sterowania zaciskiem frezarki bramowej

Nafta Gaz Serwis
- Wykonanie uk³adu hydraulicznego podnoszenia skidu

tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

PNEUMATYKA HYDRAULIKA SI£OWA

Kontakt:
NIP 675-118-03-13
REGON 356777135

nr kont:
ING Bank Œl¹ski
30 1050 1445 1000 0022 7723 4361
78 1050 1445 1000 0090 6442 8742

adresy e-mail:
info@bthdaniel.pl
Agnieszka.Filar@bthdaniel.pl

BTH DANIEL
adres:
ul. Makuszyñskiego 15
31-752 Kraków
Agnieszka Filar
Dyrektor

tel./fax +48 (12) 257 13 90

tel./fax +48 (12) 257 13 90
kom. +48 602 596 936

Dzia³ handlowy:
Tomasz.Jura@bthdaniel.pl

Rafal.Hersztek@bthdaniel.pl

Tomasz Jura
Kierownik

tel./fax +48 (12) 257 13 90
kom. +48 600 415 455

Rafa³ Hersztek
Doradca Techniczno - Handlowy

tel./fax +48 (12) 257 13 90
kom. +48 600 053 842

Dzia³ techniczny:
Pawel.Sedzik@bthdaniel.pl

Jozef.Wiktorek@bthdaniel.pl

Pawe³ Sêdzik
Kierownik, Konstruktor

tel./fax +48 (12) 257 13 90
kom. +48 600 416 855

Józef Wiktorek
Kierownik Serwisu

tel./fax +48 (12) 257 13 90
kom. +48 664 929 091

tel./fax. 0-12 257 13 90

www.bthdaniel.pl

