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Хидравличен линеарен компактен агрегат HKAL 

 

Хидравличен линеарен компактен 

агрегат HKAL  

е електрохидравлична линеарна 

система, чиято конструкция 

съвместява хидравлична помпа, 

двигател, резервоар за масло, 

авариен стоп бутон, клемна кутия 

и нужните вентили така и 

изравнителен съд нужен за 

извършването на движението на 

цилиндъра. 

 

 

Благодарение на комплексния и компактен дизайн, системата HKAL е подходяща за 

използване в хидравлични спирачни системи. 

 

• HKAL намалява разходите за съоръжения (маркучи и тръби и др.) и 

допълнителни машини и устройства 

• възможност за интеграция в системна диагностика с помощта на сензори  

• чрез допълнителни модификации неговата дейност може да се разшири с 

използване на хидравлични клапани и други компоненти  

• намаляване на време и материали за поддръжка 

• дълъг живот и лесен за боравене 

• работа при лоши метеорологични условия 

 

Приложения:  

 

• линеарни обслужвания в транспортни лентови системи в тежката, минната и 

добивната промишленост. 

• алтернатива за електромеханични, пневматични и ръчни решения 

• позициониране и центриране на транспортни лентови системи 

• регулиране на клапи и вентили 
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За МАРИ БЕНТЦ 

 

МАРИ БЕНТЦ е сред първите създадени български фирми в областта на тегло-

измервателната техника от 1990 година със седалище в град Бургас, като 

представителство и сервиз на немските фирми GROWA Berlin и OAS-Bremen в 

България. Още от създаването си МАРИ БЕНТЦ предлага на българския пазар 

висококачествени електронни автомобилни и ЖП-везни, платформени, кранови и 

лабораторни везни. 

 

От 1992 година МАРИ БЕНТЦ предлага висококачествено електрооборудване за 

тежката, минната и добивната промишленост. 

 

Мари-Бентц е сертифицирана по международните стандарти за качество ISO 9001:2008 

и EN ISO/IEC 17 025:2005. През 2008/2009 година МАРИ БЕНТЦ изгражда 

калибровъчна лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса с издаване 

на DKD-калибровъчен сертификат. 

 

Днес МАРИ БЕНТЦ е водеща фирма в областта на теглоизмерването със собсвена 

еталонна база. МАРИ БЕНТЦ е гарант за качество, което оценяват както българските, 

сред които ключови предприятия за българската промишленост, така и чуждестранните 

ни партньори. Основни пазари на продукцията на МАРИ БЕНТЦ са страните от 

югоизточна Европа. 

 

За контакти 

 

8000 Бургас 

ул. Фердинандова 5 

тел. ++359 56 842808 

факс. ++359 56 82324 

email: info@mariebentz.com 

web: www.marie-bentz.com 


