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Sedan 1917 har Stenhøj Hydraulik 
tillverkat och marknadsfört avance-
rade och innovativa produkter för 
bil- och tillverkningsindustrin. Under 
det senaste århundradet har vi varit 
en föredragen partner för tusentals 
erkända varumärken över hela 
världen, genom att designa och 
tillverka avancerade industrimaski-
ner.

PÅ STENHØJ HYDRAULIK A/S, är vi 
specialiserade på design och 
tillverkning av:

Hydrauliska pressar

SERVO-hydrauliska pressar

Elektromekaniska brotschnings-
maskiner

Hydrauliska Bockningsmaskiner 
för lastbalkar

Vi är ett teknikdrivet företag. Vi 
strävar efter att ligga i framkant på 
marknaden med kreativa tekniska 
lösningar på komplexa utmaningar.

Vår verksamhet bygger på expert-
kunskap. Vi har något vi är stolta 
över – kompetenta och engagera-
de medarbetare – dedicerade till att 
lösa våra kunders behov.
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UNIKA
FUNKTIONER

PATENTSÖKT TEKNIK MED STORA FÖRDELAR:

Energie�ektiv upp till 70% Stabil 
vridmomentkurva

Hög hastighet > 500 mm/s

Enkelt- och dubbeltverkande 
mothåll

Låg ljudnivå < 68 dB (A)

Full kraft på total slaglängd 

Fullt programmerbar PLC

Hög noggrannhet på slaglängd

Låga underhållskostnader Hög 
upprepningsnoggrannhet

100% konvertibel med 
standardverktyg

Mer än 40 slag per minut

4x acceleration och retardation

Minskat behov av kylning.

SERVO
HYDRAULPRESS

Påskynda er produktivitet med en 
STENHØJ SERVO-hydraulpress.

SERVO-hydraulpressen från STENHØJ 
är vårt stolta svar på modern, hållbar 
och kostnadse�ektiv produktion, där 
en energireduktion på upp till 70% kan 
uppnås jämfört med en konventionell 
hydraulpress.

Kännetecknad av dess snabba hastig-
het, exceptionella kraft, anmärknings-
värt låga ljudnivåer och avancerade 
sensorer för dataintelligens. Detta är 
framtidens produktionspress.



HASTIGHET

SPECIFIKATIONER

En viktig egenskap i SERVO-hydraulpressen är dess imponerande hastighet.

Genom att använda en servomotor som drivkraft ökar accelerations- och retarda-
tionshastigheten betydligt, jämfört med en konventionell hydraulisk press.  Press-
sens höga hastighet och fullt programmerbara mothåll (hastighet, kraft och 
osition) möjliggör extremt korta cykeltider. 

PRESSHASTIGHETER (TYPISKA)

Anpassas i ett program och styrs av servomotor.

INDUSTRI 4.0
STENHØJ SERVO-hydraulpress uppfyller inte bara energimålen för modern 
hållbar produktion. Den säkrar också produktkvaliteten och ökad produktivitet 
genom integrering av avancerade sensorer och ställdonintelligens för datainsam-
ling som möjliggör optimering av OEE och prediktivt underhåll.

Övervakning av slitage, verktyg eller livslängd kan integreras på begäran.

En integrering av hastigheten med servomotorlösning möjliggör en extremt 
snabb acceleration och retardation som mäts upp till 3 gånger snabbare än en 
konventionell hydraulpress. Den höga hastigheten underlättar inte bara betydligt 
kortare cykeltider, utan förbättrar också processkontroll och total prestandastabili-
tet.

ENERGIBESPARINGAR UPP TILL 70%
Genom att underlätta hög hastighet och extremt korta cykeltider utmärker servo-
motorlösningen sig genom att minska energiförbrukningen med upp till 70%, 
jämfört med konventionell hydraulisk press, beroende på tillämpningen.

INGÅNG:
0-500 mm/s

RETUR:
0-500 mm/s

PRESS:
0-50 mm/s



TEKNOLOGI
Kraftfulla, korta cykeltider, hög precision, låg energiförbrukning och låg ljudnivå - 
STENHØJ SERVO-hydrauliska press omdefinierar standarderna för industriella 
pressar.

Traditionellt har mekaniska och hydrauliska pressar båda medfört unika fördelar 
för industriproduktionen. SERVO-hydraulpressar har i detta fall en mer avancerad 
hybridteknik som tar det bästa från både hydrauliska och mekaniska pressar och 
kännetecknas av hög slaghastighet, hög repeterbarhet, enkel installation och 
mindre underhåll. Hydraulpressen utmärker sig med sin exceptionella kraft, 
flexibilitet och omfattande kontroll av energi och rörelser av de enskilda kompo-
nenterna.

DESIGN
Genom att kombinera kvaliteten på vår konventionella hydrauliska produktions-
press och ersätta hydraulsystemets styrventiler med en servomotor styrs hastig-
het, position och presskraft enbart elektriskt.  Den robusta och kompakta desig-
nen baserad på moduler, minskar antalet delar och stabiliserar oljetemperaturen 
samtidigt som tillgängligheten och repeteringsnoggrannheten underlättas. Slutli-
gen minimerar modulkonstruktionen underhållskostnader och utbyte av delar.

KONVENTIONELLT HYDRAULISKT SYSTEM SERVO-HYDRAULISKT SYSTEM



VÄLBEPRÖVAD
TEKNOLOGI
Även om SERVO-hydraulpressen är en ny tillämpning inom industrin, är 
de högkvalitativa komponenterna och den kombinerade teknik som 
används mycket välkända, vältestade och har använts av STENHØJ 
Hydraulik i många år.

Följaktligen använder vi samma kvalitetsdelar, komponenter och 
elektriska skåp som för våra välkända hydrauliska pressar, medan 
konstruktionen av det hydrauliska systemet fortfarande erbjuder samma 
alternativ för tryckkontroll som vår konventionella hydraulpress.

Slutligen har vi utnyttjat decennier av erfarenhet när det gäller avancera-
de pumpsystem och expertis från mer än 150 avancerade elektromeka-
niska brotschningsmaskiner med motsvarande servomotorsystem till 
utformningen av våra pressmaskiner.

Genom att kombinera det bästa av två världar är SERVO-hydraulpressen 
från STENHØJ ett starkt och konkurrenskraftigt val för modern produk-
tion.

SÄKERHET
STENHØJ SERVO-hydraulpress är designad för att uppfylla alla europe-
iska säkerhetsstandarder, inbegripet harmoniserade standarder för 
pressar:

DS_EN ISO 16092-1_2018 & DS_EN ISO 16092-3_2018.   



STENHØJ HYDRAULIK A/S
Sigurd Stenhøj Vej 2
7150 Barrit Denmark

Phone +45 3160 2000
info@stenhyd.com
www.stenhyd.com

W W W . S T E N H Y D . S E


