
      S.C. România Hidro Service S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1998, având sediul în 
Târgu Jiu, judeţul Gorj și capital integral privat. Compania are ca activitate principală 
executarea și comercializarea de garnituri hidraulice, sertizarea de furtunuri hidraulice  
și repararea cilindrilor hidraulici..................................................................................

O B I E C T I V E L E  U R M Ă R I T E  D E  R O M Â N I A  H I D R O  S E R V I C E  S U N T :            
- Satisfacerea clientului pe termen scurt, mediu și lung în toate domeniile ce ţin de 
activitatea noastră.................................................................................................
- Construirea unor relaţii pe termen lung de dezvoltare reciprocă cu furnizorii strategici 
și a unei relaţii oneste cu furnizorii ocazionali.................................................................
- Un obiectiv permanent Romania Hidro Service îl constituie asigurarea unui 
climat de muncă adecvat care să permită dezvoltarea continuă a performanţelor
angajaţilor.................................................................................................
- Societatea noastră își propune să răspundă activ cerinţelor comunităţii regionale 
în  plan economico- social.
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DESPRE 
ROMÂNIA

HIDRO
SERVICE



     Compania are în dotare 5 mașini de confecţionat garnituri hidraulice, marca SKF, cu ajutorul cărora 
se pot executa garnituri cu diametre de până la 600 mm.......................................................................
    ROMÂNIA HIDRO SERVICE execută și repară, în propriul atelier, cilindri hidraulici, subansamble 
hidraulice, pompe, distribuitoare, etc.....................................................................................................
    Asigurăm asistenţă tehnică, montaj și service cu personal specializat în domeniile pe care le 
reprezentăm în atelierele proprii....................................................................................................
    De asemenea comercializăm pompe hidraulice, prize de forţă, rezervoare, articulaţii sferice, urechi 
sudabile, flanșe, pistoane, fitinguri, armături, distribuitoare, chingi pentru ridicare și chingi de ancorare 
cu clichet, tot ce înseamnă domeniul hidraulic...............................................................
    Specificăm că majoritatea produselor pe care le-am enumerat și pe care noi le comercializăm cu 
promptitudine în întreaga ţară, precum și în tările din Europa, se află în stocul nostru din Str. Primăverii 
Nr. 3, Târgu Jiu, Gorj sau se pot aduce la comandă specială în cel mai scurt timp posibil.
    Activitatea societăţii noastre a luat amploare și mai mare în acești ani de criză economică, datorită 
dezvoltării departamentului de export. Colaboratorii noștri externi,  din ţări precum Franţa, Italia, 
Bulgaria, Republica Moldova, Spania, Belgia, Elveţia, India, Egipt, au adus un plus evoluţiei noastre.

PUNCTE FORTE:..............................................................................................
*Peste 90.000 de repere pe stoc;..........                                      .................
*Personal amabil, pregătit pentru a vă oferi  soluţia optimă în cel mai scurt timp;
*Portofoliul actual de clienţi, precum și livrarea zilnică prin curierat rapid în toate judeţele ţării și Europa;
*Executarea la comandă a garniturilor cu dimensiuni speciale de până la 600 mm în maxim 24 H;
*Calitatea europeană a produselor, preţuri competitive și termene de plată agreate de comun acord.
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PREZENTARE
GENERALĂ

ROMÂNIA
HIDRO

SERVICE



        Compania are în dotare 5 mașini de confecţionat garnituri hidraulice marca SKF, cu 
ajutorul cărora putem executa garnituri cu diametre speciale, precum și standard, de 
până la 600 mm.                                                   .
Tipurile de materie primă utilizate pentru producerea garniturilor sunt:  Poliuretan, 
NBR, elastomeri cum ar fi FPM, EPOM, AEM, AFLAS și materiale termoplastice ca POM, 
PA, PTFE, PTFE+Bz, PTFE+Carbon, PTFE+ Grafit, PEEK.                                       .
    Societatea noastră este reprezentantă, în România și Europa de Est, a firmelor: 
Guarnitec Group Italia și EVCO Franţa - producători de elemente de etanșare hidraulică 
pe dimensiuni standard.                                             .

 Producţia România Hidro Service acoperă întreaga gamă de elemente de etanșare    
h i d r a u l i c ă .  P r i n  u r m a r e  v ă  p u t e m  a s i g u r a  a s f e l  d e  e l e m e n t e  p r e c u m :
* Racloare;                                                          .
* Manșete ‘U’ pentru tijă și piston;                                          .
* Simeringuri;                                                           .
* Inele ‘O’ (NBR, VITON, SILICON) - orice dimensiune;                    .
*  Garnituri chevron (set de mansete ‘V’): garnituri compozite pentru tijă și piston precum
  și alte tipuri;                                                        .
* Benzi de ghidare pentru cilindri hidraulici și mașini unelte.                . 
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Munca echipei noastre reflectată în imagini.

GARNITURI
HIDRAULICE
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FURTUNURI 
HIDRAULICE ȘI 
INDUSTRIALE

          ROMÂNIA HIDRO SERVICE S.R.L. comercializează, sertizează și repară furtunuri
hidraulice și industriale, precum și de uz casnic, folosind materie primă de foarte bună 
calitate:
* Furtunuri hidraulice;
* Furtunuri de oxigen;
* Furtunuri acetilenă;
* Furtunuri industriale;
* Furtunuri utilaje agricole;
* Furtunuri pentru spălătorii auto;
* Furtunuri climă auto;
* Furtunuri servo-direcţie auto.
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                  Comercializăm o gamă largă de pompe, distribuitoare și motoare hidraulice,
conectică, cilindri hidraulici și pneumatici, precum și componente ale acestora, etc. 



     Cu o vastă experienţă și personal calificat, ROMÂNIA HIDRO SERVICE execută și 
repară, în propriul atelier, cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, pompe, 
distribuitoare, etc.                                               .
     De asemenea asigurăm asistenţă tehnică, montaj și service cu personal specializat
în domeniile pe care le reprezentăm în atelierele proprii, precum și la faţa locului dacă 
situaţia impune.                                                 .
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 REPARAŢII CILINDRI HIDRAULICI
 BEFORE & AFTER



MAȘINA DE HONUIT ORIZONTALĂ
HTC10300W

     Avem în dotare o mașină de honuit, de ultimă generaţie, 
având posibilitatea să prelucrăm ţevi hidraulice, precum să și
recondiţionam corpi-cilindri de la diferite utilaje, cu interiorul 
de la      50 mm până la      1100 mm, lungimea maximă fiind 
de 10.000 mm.                                           .
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DETALII TEHNICE
* Viteza capului de honuire (reglare continuă): 1-40 m/min.
* Gama de turaţii ax principal (reglare continuă): 10-466 RPM
* Servomotor ax: 7,0 kW (15 RPM at 4,0 kW)
* Servomotor pentru mișcare liniară: 5.1 kW
* Diametru Maxim la exterior (cu echipare standard): 400 mm (15,7”)
* Diametru Maxim la exterior cu dispozitiv HT-350: 600 mm (23,6”)
* Sistemul de alimentare cu ulei de honuire: Separator magnetic și pompă
* Puterea pompei de ulei: 50 litri (11 Imp. Gals) / minut
* Capacitate rezervor ulei: 500 litri (110 Imp. Gals)
* Tipuri de ulei folosite: Ulei industrial Sunnen
* Greutate mașină: 6200 kg (13640 Ibs)
* Necesarul de putere: 400 V, 3 faze + Neutral / 50 Hz
* Culoare: Pearl Grey / Pewter Grey RAL 9002 / RAL 7043
* Corecţie automată a erorilor găurii
* Avans programabil în timpul ciclului de lucru
* Viteza axului este programabilă
* Programare limite pentru detectare efort excesiv
* Facilitate de dwell și oscilaţie (corecţie automată defecte)
* Facilitate de memorare programe speciale
* Programare touch-screen
* Avansul pietrelor controlat electronic
* Dispozitiv de fixare piese cu 3 prisme-v
* Două linete mobile (controlate nc)
* Suport scule (activat automat)
* Sistem de răcire cu ulei prevăzut cu filtru magnetic
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      Din 2016 societatea RHS comercializează, la lungimi standard, dar și taie personalizat
cu ajutorul mașinilor de debitat din dotare, bară cromată, ţeavă roluită, ţeavă cromată 
e x t e r i o r,  ţ e a v ă  h i d ra u l i c ă ,  p re c u m  ș i  ţ e a v ă  c r o m a t ă  l a  e x t e r i o r  ș i  
r o l u i t ă  l a  i n t e r i o r.                                                   .
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BARĂ 
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      În depozitul nostru se află bară cromată, toleranţă F7 :  C45, C45 cifat, 20 Mn V6,
 42 CrMo4, 42 CrMo4 cifat. 

      Stocurile RHS de ţeavă înseamnă : ţeavă roluită-detensionată cu toleranţa H8 
material E355; TUC - ţeavă cromată exterior E355 toleranţă F7; ţeavă cromată la 
ext. și roluită la int. H8; ţeavă hidraulică.
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