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• Az elektrohidraulikus ten-
gelyvezérlők az elektromos 
szervohajtásokhoz hasonló-
an decentralizált módon 
zárják le a vezérlési kört, és 
néhány milliszekundum alatt, 
valós időben hangolják össze 
a cél-/aktuális pozíciót 
egymással. 

• A mozgás precizitása 
csupán a mérőrendszertől 
függ. 

• A szerszám és műanyag- 
gyártó gépek esetében a 
hidraulikus hajtóművek 
a tengelyeket néhány 
mikrométer pontossággal 
pozícionálják.

• Szűk építési terek esetében 
probléma merülhet fel a 
nagyteljesítményű, hőcserés 
elektromechanikus hajtómű-
vek pozicionálásakor. 

• A hidraulikus hajtásoknál 
az erő nem központilag 
épül fel a berendezésben. 
Vezetékekkel és csövekkel 
kapcsolódik az aktuátorhoz, 
mindez lehetővé teszi, hogy 
nagy teljesítményt érjen el 
minimális építési térben 
is. 

• A munkatérben előállított 
viszonylag alacsony hőt a 
hidraulikus folyadék elvezeti.

• Az elektronikát és a hidrau-
likát egy szoftver kapcsolja 
össze, és az elektromos 
vezérlőeszközben található 
decentralizált intelligencia 
szükség szerint módosítja 
a szivattyúhajtás sebes-
ségét. 

• A hidraulikus egységek 
energiafogyasztása akár 
80%-kal alacsonyabb, mint 
a hagyományos konstans 
hajtásoké.

• Az energiafogasztás csök-
kentése érdekében a gépek 
magas költségek nélkül 
átalakíthatók.

• A hidraulikus aktuátorok haj-
tásszoftvere automatikusan 
módosítja a nem mindig li-
neáris folyadéktechnológiát.

• Az előre programozott, jel-
lemző hidraulikus funkciók – 
mint pl. az állandó sebesség, 
vagy az útvonalfüggő fékezés 
– üzembehelyezéskor az 
optimális szintre vannak 
állítva. 

• Ennek alapja egy átlátható 
szoftverstruktúra, amely 
minden hardver platformon 
ugyanúgy működik.

• A modern gépeknél valós 
idejű Ethernet protokollok 
kapcsolják össze az aktuáto-
rokat a perifériákkal. 

• A hidraulikus hajtásokhoz 
tervezett innovatív mozgás-
vezérlők minden gyakori 
protokollt támogatnak: 
Sercos, EtherCAT, Ethernet 
IP, PROFINET RT, Powerlink 
és Varan. 

• A szoftver olyan nyitott 
szabványokra épül, mint az 
IEC 61131-3 és a PLCopen. 

• A hálózatba kapcsolt és tech-
nológiákon átívelő Ipar 4.0 
infrastruktúra optimálisan 
módosítható.

• A beépített folyadékáramkö-
rökkel rendelkező, kulcsra-
kész hidraulikus tengelyeket 
ugyanaz a szervohajtás 
hajtja, mint az elekt-
romechanikus verziókat. 

• A tengelyek elektromos és 
kommunikációs kábelekkel 
integrált rendszerként 
megkönnyítik az össze-
szerelést és az üzembehe-
lyezést. 

• A szoftverszimulációk segít-
ségével meghatározott para-
méterértékekkel támogatja a 
plug & run filozófiát.
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