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Hydro-Vacuum S.A. to najwi ksza polska 

fabryka pomp i systemów pompowych, która 

istnieje na rynku 150 lat. Ogromne do wiad-

czenie Hydro-Vacuum S.A. w bran y pompo-

wej oraz dynamiczny rozwój daje fabryce po-

zycj  lidera w produkcji pomp w Polsce.

Hydro-Vacuum S.A. stawia 

do dyspozycji swoich klien-

tów ogromny potencja  inte-

lektualny i du e zdolno ci

produkcyjne. Firma jest w sta-

nie zaspokaja  kompleksowe 

potrzeby klientów w zakre-

sie pomp i uk adów pompo-

wych w szczególno ci skierowanych do bran-

y wodoci gowo-kanalizacyjnej. Rocznie linie 

fabryczne opuszcza oko o 70 tys. szt. pomp 

i urz dze  wchodz cych w sk ad systemów 

pompowych. Hydro-Vacuum S.A. zaspoka-

ja przesz o 70% potrzeb polskiego rynku prze-

mys owych pomp g binowych, dostarcza 

50% wszystkich kupowanych przez polskich 

klientów przepompowni cieków z sepa-

racj  cia  sta ych. 90% eksploatowanych 

pomp do auto gazu w obr bie krajów CIS 

pochodzi z Hydro-Vacuum S.A.

Rozwój nowoczesnych produktów za-

spokajaj cych kompleksowe potrzeby 

klientów, a tym samym w asny Dzia

Badawczo-Roz wojowy s  priorytetem 

Hydro-Vacuum S.A. Obecnie w dziale B+R 

i technicznych dzia ach doradczych za-

trudnionych jest oko o 50  pracowników, 

w tym osoby z tytu ami profesorów i dok-

torów nauk technicznych. Wiele z kon-

strukcji Hydro-Vacuum S.A. uzyska o pa-

tenty polskie i europejskie. 

Nasze produktu eksploatowane s  w ponad 

40 krajach wiata. Od blisko 20 lat produk-

cja w naszej fabryce odbywa si  o w oparciu 

o zintegrowany system zarz dzania jako-

ci , rodowiskiem oraz BHP (ISO 9001, ISO 

14001, PN-N-18001).

W stosunku do innych producentów i do-

stawców pomp Hydro-Vacuum S.A. wyró nia 

si   indywidualnym podej ciem do klienta, 

bardzo elastyczn  mo liwo-

ci  dostosowania pomp do   

szczególnych warunków pra-

cy, pomoc wiadczon  klien-

tom przez wysokiej klasy do-

radców technicznych, którzy 

docieraj  do u ytkowników, 

wspólnie z nimi rozwi zuj

problemy, mog  przygotowa  pierwsze kon-

cepcje techniczne zwi zane ze stosowaniem 

pomp, a tak e przygotowa  wst pne rozlicze-

nia efektywno ci ekonomicznej proponowa-

nych rozwi za .

W 2012 roku W Hydro-Vacuum S.A. do 

u ytku zosta a przekazana nowa, najwi k-

sza w Polsce stacja prób pomp, umo liwia-

j ca odbiór parametrowy i sporz dzanie 

charakterystyk energetycznych, zgodnych 

z wymaganiami normy PN-EN ISO 9905-

2006, agregatów pompowych o mocy silni-

ków do 2 MW, wydajno ciach do 8000 m3/h 

i wysoko ciach podnoszenia do 1600 m. 

Inwestycja ta jest wyznacznikiem kierunku 

rozwoju firmy.

Nagrody i wyró nienia 
zdobyte w ostatnim czasie:
• Grand Prix targów WODKAN 2012  dla 

Pompy FZ z silnikiem elektrycznym o stop-

niu ochrony przeciwpora eniowej IP68 z we-

wn trznym uk adem ch odzenia.

• Medal Europejski edycja XXII 2011 

• Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jako ,

Kreatywno , Efektywno

• Wyró nienie Forum Dyskusyjnego 

Wodoci gów Polskich

• Gepard Biznesu 2011 – Hydro-Vacuum 

S.A. w ród najbardziej dynamicznie 

rozwijaj cych si  firm wg Magazynu 

Przedsi biorców „Europejska Firma”

Oferta Hydro-Vacuum S.A. 
obejmuje:
Pompy i systemy pompowe do wody czystej:

• Pompy g binowe

• Pompy samozasysaj ce

• Pompy jednostopniowe od rodkowe, dwu-

strumieniowe

• Pompy zatapialne

• Pompy pionowe wielostopniowe

• Zestawy hydroforowe do podnoszenia ci-

nienia

• Pompy cyrkulacyjne

• Automaty wodoci gowe

Pompy i systemy pompowe do wody brud-

nej i cieków:

• Pompy jednostopniowe zatapialne i do za-

budowy suchej, NOWO  nowy nap d do 

pomp IP68

• T ocznie cieków – przepompownie z sys-

temem separacji cia  sta ych

• Przepompownie cieków

Pompy dla przemys u:

• Pompy pró niowe i dmuchawy

• Pompy przemys owe kr eniowe-boczno-

kana owe

• Pompy jednostopniowe od rodkowe

Uk ady zabezpieczaj co-steruj ce.

Zdalny monitoring systemów pompowych.

Odlewnictwo, obróbka metali.

Pompy i systemy pompowe

Artyku  promocyjny

Hydro-Vacuum S.A.

Droga Jeziorna 8

86-300 Grudzi dz

tel. 56 45 07 415

www.hv.pl, hv@hv.pl


