
HYDRAULIKK SOM KRAFTKILDE 
– DET MILJØVENNLIGE VALGET

Kompetansepersoner

Spesielt designet for mobile installasjoner 
Hydraulisk drevet EL-aggregat, kompressorer og høytrykks vann pumper. Teknologien er basert på konvertering av hydraulisk kraft til strøm, høytrykks 
vann, eller trykkluft. Teknologien øker produktiviteten på alt fra båter, flåter, kjøretøy og maskiner, og kan integreres med de fleste merker.  

Kraften som konverteres kan brukes på alt fra små enheter til tunge arbeidsredskaper. Det hydrauliske utstyret opererer uten sekundære motorer, 
planlagt vedlikehold og utslipp, noe som gjør systemet til det mest miljøvennlige valget. Produkter brukes på hundrevis av applikasjoner i ulike bransjer 
over hele verden.  Vi har gleden av å kunne tilby disse innovative løsningene til havbruksnæringen. 

Høyeste kvalitet innen design og produksjon, utvalgte underleverandører og deler garanterer det mest kompakte, pålitelige og kraftige hydrauliske 
utstyret. Det beste forholdet mellom effekt og størrelse sikrer den enkleste installasjonen på båter, flåter og mobile maskiner.
Å hjelpe kundene til å utnytte nye teknologiløsninger er kjernen i vår virksomhet. Vi er dedikert til å skape de mest innovative løsningene mot en ny, 
bedre maskinverden.

Hydraulisk EL-aggregat konverterer  
hydraulikken på ditt hydrauliske 
anlegg om til elektrisk strøm 
Hydraulisk drevet aggregat er kompakt 
og integrert alt-i-en enhet, designet for 
å generere strøm hvor som helst og når 
som helst - der det er behov. 

Det finnes modellene 1 kVA opp til 
250 kVA 50/60Hz. Kan brukes på alle 
elektriske verktøy, fra de minste til de 
største. Bruk den eksisterende hydrau-
liske anlegg til å forsyne aggregatet med 
nødvendig hydraulikk trykk og retur. Med 
kompakt størrelse og lett vekt er den 
enkel å installere – enkel å bruke. Ag-
gregatet har høy driftseffektivitet og høy 
belastningsevne. Sammenlignet med 
andre aggregater med samme effekt, er 
disse halve vekten og størrelsen.

Hydrauliske kompressorer
HK hydrauliske stempelkompressorer er 
kompakte og integrerte alt-i-ett-enheter, 
spesielt designet for mobilt bruk. Kompres-
soren konverterer den hydrauliske kraften til 
en mobil maskin til trykk luft. 

Det finnes modeller fra 400 l/min opptil 1600 
l/min med opptil 15 bars trykk.  Enheten 
kan enkelt installeres på alle flate overflater. 
Kompressoren trenger ikke egen luft tank 
eller container i tillegg -  dette er integrert 
i rammen. HK kompressor passer perfekt 
til eksempel pneumatiske håndverktøy, 
rengjøring og generell service.   

Kompressorene finnes i 3 ulike varianter. 
Stempelkompressor (HK-type), lamell eller 
vingekompressor (HKL-Type) og skrue-
kompressor (HKR-type) HK kompressor 
passer perfekt til eksempel pneumatiske 
håndverktøy, rengjøring og generell service.  
HKL kompressor er designet for kontinuerlig 
bruk i krevende forhold. HKR kompressor er 
utmerket til for eksempel pneumatiske verk-
tøy, fylling av dekk og rengjøring av utstyr.  

Allsidig vann kraft i en kompakt pakke
HPW hydraulisk høytrykks vann pumper 
konverterer den hydrauliske kraften fra en 
arbeidsmaskin effektivt til høytrykks vann. 
Den trenger kun tilkobling til maskinens 
hydraulikk system og vannkilden. Pumpen er 
selvsugende, og krever ingen forsyningstrykk. 
Det finnes modeller fra 15 l/min opptil 300 l/
min med opptil 1600 bars trykk 

Det kompakte designet, den lette vekten, slite-
sterke konstruksjonen og det lave vannforbru-
ket gjør det hydrauliske høytrykks vannpum-
pen svært kostnadseffektiv. Det patenterte 
designet av pumpen er helt fri for roterende 
deler. Sammenlignet med andre pumper med 
samme kraft, er HPW-pumpen bare en brøk-
del av størrelsen. Den kan praktisk installeres 
hvor som helst i arbeidsmaskinen.

HPW-pumpen er et utmerket verktøy i daglig 
rengjøringsarbeid, så vel som i annet arbeid 
der det er behov for pålitelig høytrykksvann. 
Den er også kraftig nok til industrielle applika-
sjoner, støvredusering, brannslukking, høy-
trykksspyling etc. for krevende applikasjoner. 
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