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A Empresa iniciou a sua actividade em 14 de junho de 1988 pelos sócios António Carlos do Amaral Lopes Ferreira e João
dos Santos e Silva.
A dedicação e o espírito empreendor dos sócios, conjugada com a forte aposta na Qualidade dos produtos fabricados e
serviços prestados, têm vindo a proporcionar à HIDRAULICENTRO uma consolidação da sua posição no mercado e
consequente crescimento do volume de negócios, mantendo-se hoje em dia como um dos poucos fabricantes nacionais
decilindros hidráulicos.
Os cilindros hidráulicos telescópicosHIDRAULICENTRO garantem um maximo de qualidade, segurança de funcionamento e
tempo de vida útil.
Utilizando material tratado de alta resistência podemos garantir umaexcelente qualidade e segurança de funcionamento.
O cuidado especial e rigor técnico com que é feita a maquinagem dá garantia de alta precisão e superfícies extremamente
lisas dos cilindros, permitido um desgaste minimo dos vedantes.
Os pistons dos cilindros telescópicos HIDRAULICENTRO são sujeitos a tratamento térmico que permite uma grande
resistência ao desgaste, oferecendo uma duração quase sem limites.

Cilindro
TELESCÓPICOS SIMPLES EFEITO
(Stock e Fabricados à medida do Cliente)
TIPO TESOURA
(Stock e Fabricados à medida do Cliente)
DUPLO EFEITO
(Stock e Fabricados à medida do Cliente)
CILINDROS FRONTAIS
(Para Basculantes Traseiras e Semi-Reboques. Macacos com curso ate 9Mt.)
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TELESCÓPICOS SIMPLES EFEITO
Modelos conforme catálogo e outros por encomenda à medida do cliente.
TELESCÓPICOS DUPLO EFEITO
Fabricamos por medida a pedido do cliente.
TESOURA
Basculamentos duros e rápidos com grande capacidade de tonelagem.
DUPLO EFEITO
Basculamentos duros e rápidos com grande capacidade de tonelagem.
FRONTAIS
Para Basculantes Traseiras e Semi-Reboques. Macacos com curso ate 9Mt.
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