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Den nya generationens hydraulaggregat

DÅ NU

Ett hydraulaggregat har en huvudsaklig uppgift. Det är att producera 
trycksatt media som resulterar i en rörelse med önskad kraft och 
hastighet.
Ett hydraulaggregat är många gånger hjärtat i verksamheten på en 
tillverkande industri. Skulle inte hydraulaggregatet utföra sin uppgift så 
stannar oftast hela kedjan av de olika momenten som utförs för att få fram 
färdig produkt.

Tillvägagångssättet som hydraulaggregatet använder för att producera 
trycksatt media är i princip densamma som har används i decennier, vad 
som kan utvecklas är:
• Energibesparing
• Lägre ljudnivå
• Driftsäkerhet
• Säkerhetsfunktioner
• Servicevänlighet
• Spårbarhet 

Detta har Växjö Hydraulservice AB lagt ner mycket tid och resurser på 
att utveckla.
Resultatet är MODULAGGREGAT Silent-series

Låg energiförbrukning

Låg ljudnivå

Driftsäkerhet

Lättplacerat 



Modulaggregat serie 200

El-motoreffekt: 5,5 – 15kw
Byggstorlek 132
Frekvensstyrd som standard

Oljetank volym: 90L
Kylning: Vatten , alt luftoljekyl
Max oljeflöde: 120 L /min
Max tryck: 70/280 bar
Mått: 1200 x 800 x 
Vikt: 
Filtrering:  10mic abs

Modulaggregat serie 200 och 210 består av en ram som optimeras efter 
kundens önskemål. I ramen placeras pump, elmotor, tank, filter, kylning 
mm. Allt efter kundens behöv. 
Ramen kläs sedan in med ljudabsorberande matt-beklädda luckor och tak. 
Lyftöglor och lyftholkar ser till att förflyttning sker på ett säkert sätt.
Konstruktionen är brand säkrad så att minimal mängd olja rinner ut om 
olyckan skulle vara framme



Modulaggregat serie 210

En vidareutveckling på serie 200 är serie 210.
På serie 210 kan vi erbjuda större oljetank och större spillplåt.
Serie 210 tar samma golvyta som serie 200, det vill säga en pallplats 
(1200mm x 800mm)

El-motoreffekt: 5,5 – 15kw
Byggstorlek 132
Frekvensstyrd som standard

Oljetank volym: 135 L
Kylning: Vatten , alt luftoljekyl
Max oljeflöde: 120 L /min
Max tryck: 70/280 bar
Mått: 1200 x 800 x 
Vikt: 
Filtrering:  10mic abs


