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Tecnologia
de sistemas.

HYDAC Alemanha

Seu parceiro profissional para
a tecnologia de sistemas.
Com mais de 7.500 colaboradores em todo o mundo, a HYDAC é uma das
empresas líder na tecnologia de fluidos, hidráulica e eletrônica.

Global e
não obstante local.
Com mais de 45 subsidiárias
no exterior e mais de 500
distribuidores de venda
e assistência, a HYDAC
é um parceiro confiável
em todo o mundo.

Soluções
de pacote.
Um fornecedor.
Um contato.
Onde quer que você
precisa de nós,
estamos aqui para
lhe ajudar na
procura pela solução
mais eficiente –
para praticamente
todas as aplicações,
do componente até
o sistema completo.

Especificações
e aprovações
em todo o mundo.
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HYDAC Dinamarca

HYDAC Polônia

HYDAC Brasil

HYDAC Índia

HYDAC China

HYDAC França

Com a extensão do programa de produtos e com a competência
em desenvolvimento, fabricação, venda e assistência,
são resolvidas há décadas as mais diferentes tarefas
da tecnologia de sistemas em todo o mundo.
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Tecnologia de sistemas hidráulicos
Linha de produtos.
Uma extensa linha de
produtos combinada
com muitos anos de
experiência, nos permite
oferecer soluções sob
medida para praticamente
todos os ramos industriais.

➀

Nos projetamos e fornecemos
sistemas de acionamento
e de comando hidráulicos,
prontos para uso imediato,
inclusive comandos e controles
eletrônicos para instalações e
máquinas estacionárias e móbil.

➂

O pacote completo
de um único fornecedor:
Unidades hidráulicas ➀
Atuadores hidráulicos ➁
Ferramentas hidráulicas
Sistemas de lubriﬁcação
por circulação ➂

➃

Sistemas de ﬁltração
e resfriamento ➃
Estações de acumuladores ➄
Sistemas de alta pressão
de nitrogênio ➅
Comandos de segurança
eletro-hidráulicos patenteados
conforme IEC 61508 e
IEC 61511 - SIL 3 ➆

➄

Completos programas de
análise para comandos
eletro-hidráulicos ➇
Comandos hidráulicos
em construção de bloco

➅

Montagem, instalação de tubulação,
colocação em operação
hidráulico / elétrico

➆

➇
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➁
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Engenharia de sistemas.

Soluções
Suporte de
engenharia
Técnicas de simulação
Engenharia de projetos

Sistemas
Módulos / Blocos de comando
Estações de acumuladores
Sistemas de filtração-resfriamento /
Unidades hidráulicas
Sistemas de lubrificação / Unidades de cilindro

Componentes
Filtros de ﬂuidos / Filtros de processo /
Acumuladores hidráulicos
Sensores / Válvulas / Radiadores / Trocadores de calor
Bombas / Registros de esfera / Fixações
Sensores / Amplificadores / Cilindros

Para garantir que componentes de alta qualidade
também conduzem ao melhor resultado comum,
é necessário um cuidadoso enfoque
e dimensionamento do sistema.
Este enfoque, já na fase de projeto, e utilizando
modernos métodos de simulação,
no final leva ao resultado desejado –
ao controle perfeito de seu processo!
Simulação hidráulica, dinâmica multi-corpo,
otimização de circuitos reguladores e protótipos
virtuais, são somente algumas das ferramentas
que encontram aplicação em nossos trabalhos
diários de desenvolvimento.

à base de soluções comprovadas e novas idéias.
Pacote completo
para sistemas hidráulicos de um só fornecedor.
Para garantir a mais alta disponibilidade possível exige-se, na medida do possível,
um enfoque do sistema em sua totalidade, desde o dimensionamento
até a assistência técnica durante todo o ciclo de vida do produto.
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Acionar / Comandar e regular / Atuar
Estações de bombas (geradores de energia hidráulica),
comandos hidráulicos (dosagem de energia hidráulica) e
atuadores (conversão de energia hidráulica em mecânica)
devem ser ajustados um ao outro da melhor forma
para a respectiva tarefa de acionamento.
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Monitoramento de condições
Sistemas de monitoramento de condições da HYDAC
ajudam no monitoramento de condições de máquinas que,
combinados com o nosso know-how sobre ﬂuidos
operacionais, completam a aproximação
integrada à Engenharia dos ﬂuidos.
De preferência, sistemas CM são projetados
e considerados já numa nova instalação.
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Colocação em operação / Assistência técnica
Instalações, montagens, tubulações
de longa distância, tubulações,
lavagem de sistemas, testes de pressão
e colocação em operação, completam nosso
programa de sistemas completos
Assistência de acompanhamento até
contratos de manutenção em todo o mundo
fazem parte de nosso pacote de ofertas.
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Soluções de sistema com as mel
Construção de máquinas.
- Prensas
- Máquinasferramentas
- Bancadas
de teste

Geração de energia.
- Em usinas termelétricas a carvão
(transporte de carvão, moinho de carvão,
remoção de escória, acionamentos de
grelhas, circuitos de vapor d´água,
dessulfuração de gases de combustão,
turbinas a gás e a vapor)

Sistema para o comando de válvulas
de vapor

Válvula de fechamento rápido como
proteção contra excesso de rotação
da turbina

Guarnição de bloqueio regulada
eletro-hidraulicamente

ua
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Suprimento de óleo piloto em turbinas
a vapor

r
Painel de ﬂuido para centros
de usinagem

Energias renováveis.
- Instalações de energia eólica
- Usinas de energia solar
- Instalações de queima de biomassa
- Usinas hidrelétricas

Bancada de teste para Airbus
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Estação de acumuladores para
linha de prensas

es

Sistemas de acionamento de rotação
variável com acumulador (KineSys DVA)
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Usina termelétrica solar: Unidade para
o ajuste dos espelhos parabólicos
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Engenharia
Somente uma engenharia cuidadosa com a ajuda das mais
modernas ferramentas de cálculo garante um movimento
de acionamento otimizado em seu processo de produção.
A pedido também podemos dimensionar a regulação de
acionamento (regulação de eixo), respectivamente oferecer
componentes de hardware apropriados até a
integração em seu comando de máquinas de nível superior.

Usina hidrelétrica: Unidade para
válvula borboleta com acionamento
por gravidade no circuito de água de
resfriamento

Instalação de energia eólica:
Unidade hidráulica para função de
frenagem e ajuste do passo da hélice

lhores referências em uso no mundo.
Produção de aço e ferro.
- Em siderurgias
(Instalações de fundição contínua,
Instalações de bobinamento de fita,
Expansão de gás de alto-forno,
Instalações de coqueria)

Estação de bombas para instalação
de bobinamento de fita

E muitas outras aplicações ...
- Fábricas de cimento
- Tecnologia de movimentação de materiais
- Máquinas de mineração
- Contratos de manutenção de sistemas completos ...

Circuito bypass de aquecimento/
resfriamento para instalações de
fundição contínua

Moinho de cimento:
Instalação de óleo lubrificante

Moinho de cimento:
Unidade hidráulica
Regulação de válvula de gás
de alto-forno

Painel de válvulas para findição
contínua de lingotes

Offshore / Tecnologia de processos.
Pá-escavadeira de rodas:
Cilindro hidráulico

- Equipamento hidráulico
- dispositivos de carga / descarga
- Estabilizadores de navios

Pá-escavadeira de rodas:
Unidade hidráulica

Assistência / Sistemas de assistência.

- Conceitos individuais
- Montagens em todo o mundo
- Suporte das instalações

Sistema de óleo de instalações
de compressor

Sistema de compressor

Hidráulica para navio draga

Refinarias: Equipamentos hidráulicos

Hidráulica para estabilizadores de navio
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Sistemas para carregadores de navio
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Competência em sistemas.
Disponibilidade local –
em todo o mundo.
Know-How em sistemas.
Sistemas HYDAC são projetados e construídos não só na fábrica principal na Alemanha.
A organização mundial da HYDAC dispõe de um Know-how de sistemas acumulado em
mais de 40 anos, de modo que tarefas exigentes podem ser executadas também no lugar
em muitas localidades na Europa, Ásia e América.
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Tecnologia de sistemas – Alemanha
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HYDAC República Tcheca

HYDAC Índia

HYDAC Dinamarca

HYDAC Polônia

HYDAC China

HYDAC Brasil

Tecnologia de acumuladores D 30.000
Hidráulica compacta E 53.000

Sistemas de filtração D 79.000

Tecnologia de processo D 77.000

Tecnologia de filtração D 70.000

Presença Global.
Competência Local.
www.hydac.com

HYDAC Matriz
HYDAC Empresas

Matriz
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Alemanha
Telefone:
+49 6897 509-01
Fax:
+49 6897 509-577
E-Mail: info@hydac.com
Internet: www.hydac.com
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Sistemas de resfriamento DEF 57.000

Eletrônica D 180.000

Acessórios D 61.000

HYDAC Parceiros de vendas e assistência

