
Rozwiązania dla hydrauliki siłowej
Od siłowników po kompletne systemy napędowe



Napędy hydrauliczne stosuje się w niezliczonych obszarach. 

Przy doborze właściwego rozwiązania należy uwzględnić niemal  

równie wiele czynników.

Nasi klienci nie muszą się nad tym głowić. Ponieważ kompleksowa 

obsługa w firmie Hänchen sięga od indywidualnego doradztwa, po 

interaktywny konfigurator produktów HÄKO. Od projektu po rozruch. 

Od pojedynczego siłownika po elementy zaciskowe i kompleksowe 

systemy napędowe wraz z dokumentacją. Od produktów standardowych 

po nietypowe indywidualne rozwiązania. Wykorzystując dziesięciolecia 

doświadczenia, znajdziemy właściwe rozwiązanie również dla Ciebie.

Hänchen.
Mamy żyłkę do hydrauliki.
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Hänchen. Rodzinna firma w trzecim pokoleniu.

Pasja do siłowników hydraulicznych i systemów napędowych jest 

dziedziczna. Przynajmniej u nas. Już trzecie pokolenie kontynuuje 

dzieło życia naszego dziadka Herberta Hänchena. Z tym samym pio-

nierskim duchem, z tym samym zamiłowaniem do najwyższej jakości, 

słabością do zapachu metalu i oleju.

Rozwiązania dla hydrauliki siłowej
od solidnego producenta.

O FIRMIE

Siedziba główna firmy Hänchen w miejscowości  
Ruit pod Stuttgartem.  
W naszej certyfikowanej firmie powstają trwałe 
napędy przyszłości.

Wszystko zaczęło się w 1925 roku od remontów silników.

Klienci oczekiwali precyzyjnych i wytrzymałych siłowników oraz wałów 

korbowych. Rozwiązaniem było honowanie powierzchni — metoda, której

jesteśmy wierni do dziś. Z powodzeniem!

Zamiłowanie do niezawodnych i solidnych produktów było również

powodem, dla którego od 1952 roku skoncentrowaliśmy się na produkcji 

siłowników hydraulicznych. Ponieważ napędy hydrauliczne są bezpieczne, 

wytrzymują wiele lat i przy swej kompaktowej budowie osiągają olbrzy-

mią moc.

Wraz z zespołem ponad 200 zaangażowanych pracowników z wielolet-

nim doświadczeniem projektujemy, testujemy i produkujemy innowacyjne

rozwiązania dla naszych klientów - a wszystko w naszych własnych dzia-

łach badawczych i zakładach produkcyjnych w Niemczech.

Największą wagę przykładamy do żywotności, niezawodności i wysokiej 

sprawności naszych produktów. Świadczą o tym najlepiej nasze siłowniki, 

które działają bezawaryjnie nawet przez 40 lat.

Opowieść o firmie Hänchen z sukcesem w tle

nadal trwa. Tajemnica tkwi w tym, że nasi 

klienci wiedzą, że zawsze stosujemy idealnie

dobrane rozwiązania. To zaufanie zawdzięcza-

my doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni

trzech pokoleń, dzięki któremu możemy 

poszczycić się mianem światowego specjalisty 

w dziedzinie napędów.
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Honowane powierzchnie

Aby zapewnić najlepsze właściwości smarne 

i eksploatacyjne oraz niewielkie zużycie siłownika 

i uszczelki, powierzchnie robocze siłowników 

uszlachetnia się szlifem krzyżowym.

H7/f7 – optymalne pasowanie

Luz prowadnicy nie może być ani za mały,

ani za duży. Dlatego Hänchen przykłada 

wysoką wagę do optymalnej dokładności. 

Efektem jest zredukowane obciążenie 

prowadnicy, czyli mniejsze zużycie elementów.

Chromowane powierzchnie 

Gruba warstwa chromu oznacza wyższą twar-

dość tłoczyska oraz możliwość jego naprawy.

Dlatego właśnie nasze produkty mają bardzo

grubą warstwę chromu.

Tłoczysko 

Tłok i tłoczysko stanowią w siłownikach Hänchen nierozerwalną 

całość. Tłok posiada powłokę z metalu kolorowego, stając się dzięki temu

precyzyjną metalową prowadnicą. Kocówki tłoczyska mają zaokrąglone

krawędzie, aby nie uszkodzić uszczelki podczas montażu.

Zamknięcie

Kwestią mającą decydujący wpływ na żywotność całego siłownika jest 

właściwie dobrany wariant zamknięcia {patrz strona 8|9}. Cecha szcze-

gólna: prowadnica z tworzywa sztucznego jest zintegrowana na stałe,

zapewnia lepsze rozłożenie obciążeń i minimalizuje niebezpieczeństwo

uszkodzenia powierzchni przez zanieczyszczenia.

Cylinder siłownika

Spawany cylinder okrągły jest na stałe połączony z mocowaniem 

siłownika. Dzięki otworom w przyłączach nie zajmuje wiele miejsca 

i można go na różne sposoby dopasować do różnych zastosowań.

 + Trzy elementy. Jedna całość. Prosta obsługa

Im mniejsza liczba elementów w siłowniku, tym większa jego bezawaryjność. Tym łatwiejsza 

i bezpieczniejsza jego konserwacja i montaż. Trzy najważniejsze elementy siłownika Hänchen:

Pasja 
i staranność.

 + Mniejsze tarcie. Wolniejsze zużycie. Długa żywotność.

Wysoka jakość powierzchni i geometryczna precyzja każdego siłownika 

Hänchen stanowią gwarancję długiego okresu bezawaryjnej pracy.

Pasja w dążeniu do tworzenia siłowników hydraulicznych najwyższej jakości  

wymaga dbałości o szczegóły. Dlatego właśnie podczas produkcji siłowników  

nie uznajemy żadnych kompromisów jakościowych, dając tym samym  

naszym klientom argumenty, dzięki którym decydują się na nasze rozwiązania:  

80% udziału produkcji własnej. 100% made in Germany. 100% jakości.

JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
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Ø tłoczyska {mm} 

Hänchen

typowe

warstwa chromu w μm 

40 80 120       … 220
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NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Wysokie temperatury w hucie, duże obciążenia na zewnątrz, 

wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym: nasze si-

łowniki są wyposażone stosownie do potrzeb. Powiedz nam 

dokładnie, czego potrzebujesz, a otrzymasz idealny siłownik.

Nieograniczone możliwości.
Precyzyjne kombinacje.

Wyposażenie

Aby uzyskać optymalną kombinację dobieramy odpowiedni wariant

zamknięcia z idealnym systemem uszczelnień oraz systemem prowadzą-

cym*, jakość tłoczyska i właściwy materiał uszczelnienia.

Szczegółowe informacje na temat 
tej i innych cech można znaleźć w 
naszej książce "The Hydraulic Cylin-
der" (Siłownik hydrauliczny).

System uszczelnień
 Uszczelka
 Pierścień zgarniający

Materiał uszczelnienia

*  Zalecany wariant zamknięcia zależy również od serii i wyposażenia tłoka.

Jakość tłoczyska

System prowadzący

WARIANT ZAMKNIĘCIA

SYSTEM USZCZELNIEŃ Wersja podstawowa:
pierścień rowkowany,

pierścień zgarniający

Servocop®:
pierścień stopniowy, 

pierścień rowkowany,

pierścień zgarniający

Servofloat®:

uszczelnienie szczelinowe, 

uszczelka oleju roboczego, 

pierścień zgarniający

Uszczelka oleju roboczego: 
uszczelnienie oleju roboczego,

pierścień zgarniający

SYSTEM PROWAW DZĄCY

Servoslide®:
Prowadnica z two-

rzywa sztucznego

 Proste ruchy, długi skok 
oscylacji ≤ 25 Hz
 Siły boczne poprzez ruch 
poprzeczny
 Dobre właściwości cierne
 Amortyzacja wibracji
 Niewielki efekt stick-slip
 v ≤ 0,5 m/s

 Proste i regulowane ruchy, długi skok 
oscylacji ≤ 25 Hz
 Siły boczne poprzez ruch poprzeczny
 Zoptymalizowane właściwości cierne
 Amortyzacja wibracji
 Praktycznie bez efektu stick-slip
 v ≤ 2 m/s

 Precyzyjne ruchy, oscylacja krótko- i
długoskokowa ≤ 25 Hz
 Zewnętrzne siły boczne lub przez ruch 
poprzeczny
 Minimalne tarcie
 Niskie zużycie
 Brak pompy oleju przeciekowego
 v ≤ 2 m/s

Prowadnica 
metalowa

 Proste ruchy
 Wysokie temperatury
 Uniwersalność
 v ≤ 0,5 m/s

 Proste ruchy
 Wysokie temperatury
 Zoptymalizowane właściwości cierne
 Praktycznie bez efektu stick-slip
 v ≤ 1 m/s

 Proste ruchy
 Wysokie temperatury
 Minimalne tarcie
 Niskie zużycie
 Brak pompy oleju przeciekowego
 v ≤ 1 m/s

Pierścienie prowa-
dzące z PTFE

 Proste i regulowane ruchy,
długi skok oscylacji ≤ 25 Hz
 Siły boczne poprzez ruch poprzeczny
 Przy długim skoku
 Praktycznie bez efektu stick-slip
 v ≤ 3 m/s

 Precyzyjne ruchy, oscylacja 
krótko- i długoskokowa
 Wysokie siły boczne
 Minimalne tarcie
 Niskie zużycie
 Brak pompy oleju przeciekowego
 v ≤ 4 m/s

Servobear®:
Łożysko 

hydrostatyczne

 Precyzyjne ruchy, krótki skok oscylacji, 
wysoka dynamika > 25 Hz
 Najwyższe siły boczne 
 Minimalne tarcie
 Brak pompy oleju przeciekowego
 v ≤ 4 m/s
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NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

 +
Precyzja, swoboda ruchu, wytrzymałość — w zależności od tego czego ocze-

kujesz, dobierzemy właściwy wariant zamknięcia.

Tarcie w zależności od systemu uszczelnień i systemu prowadzącego zamknięcia

Największą zaletą siłowników Hänchen są szerokie możliwości dopasowania 

do indywidualnych potrzeb. Oferujemy niezawodne siłowniki o optymalnej sile 

tarcia do każdego dynamicznego zastosowania.

Skontaktuj się z nami, a chętnie 
pomożemy Ci znaleźć odpowiednie 
rozwiązanie! Nasze dane kontaktowe 
znajduj

 + Siłownik do każdego zakresu częstotliwości

Wysokie i niskie częstotliwości, szybkie i wolne ruchy — pomożemy Ci 

dokonać właściwego wyboru.

Serie siłowników wg częstotliwości

System uszczelnień: wersja podstawowa
System prowadzący: Servoslide®

System uszczelnień: Servocop®

System prowadzący: Servoslide®

System uszczelnień: Servofloat®

System prowadzący: Servoslide®

System uszczelnień:  
uszczelka oleju roboczego
System prowadzący: Servobear®

Wartości zmierzone w siłowniku o stałej szybkości ruchu (tłok Ø 46 mm, bez uszczelki, tłoczysko Ø 40 mm) w trybie sinusoidalnym 
zgodnie z VDMA24577 w temp. 50° C/HLPD46. Siły tarcia na niższym poziomie, niż w innych typowych siłownikach.

1.000

800

600

400

200

ciśnienie w siłowniku {bar}

górna krzywa: tarcie statyczne  | dolna krzywa: tarcie kinetyczne

40 8060 120100 140

siła tarcia  {N} Siłownik różnicowy
seria 120, 160, 300

7 Hz

amplituda 
tłoczyska

częstotliwość

25 Hz

Siłownik o stałej prędkości ruchu
seria 120, 300

Siłownik o stałej prędkości ruchu
seria 320
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Produkty Hänchen.
Dokładnie to, czego szukasz.

Każdy obszar zastosowań ma swoją specyfikę:  

bardzo niskie temperatury lub ekstremalny upał, bezwzględna 

czystość lub sadza i olej gdzie okiem sięgnąć. Wysokie zmien-

ne prędkości lub spokojne stałe ruchy, w laboratorium lub hali 

produkcyjnej. Niezależnie od tego, w jakich warunkach ma pra-

cować siłownik hydrauliczny — u nas znajdziesz ten właściwy. 

Oferujemy kompleksowy system, który dopasuje się do indy-

widualnych potrzeb. O możliwościach, które znacznie przewyż-

szają pojedyncze produkty. Po prostu właściwe rozwiązanie dla 

Twojego napędu. Skontaktuj się z nami!

 1312  |12  |  13



SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: ZALETY

1 | Maszyna do odlewania ciśnieniowe-
go: pozycjonowanie stempla i suwaka
2 | 3 | Falcarka: łączenie zewnętrznych  
i wewnętrznych części drzwi

Szukasz odpowiedniego osprzę-
tu? Oferujemy płyty montażo-
we, czujniki, głowice przegubo-
we, kołnierze, wsporniki i śruby 
klasy 12.9.

Dokładne wymiary i karty charak-
terystyki znajdują się w naszym 
konfiguratorze na stronie 
www.haenchen-hydraulic.com

Najlepsze rozwiązania 
to dla nas codzienność.

Siłowniki hydrauliczne posiadają szereg 

zalet: są długotrwałe, mają niskie tarcie 

i są bardzo odporne. Serie 120 i 300 

posiadają ponadto wszystkie cechy jako-

ści Hänchen — wyróżniają się najlepszą 

szybkością reakcji, niewielkim zużyciem  

i długimi okresami międzyprzeglądowymi.

Dane techniczne

Rodzaj oddziaływania: różnicowy, stała szybkość ruchu
Systemy uszczelnień: wersja podstawowa, Servocop®, Servofloat®

Prędkości: do 2 m/s

 + Zawsze gotowy do startu: z postoju do pełnego obciążenia

Kompaktowa budowa w połączeniu z niskim oporem bezwładności 

gwarantuje wysoką sprawność. Siłowniki mogą ruszać od razu z pełnym

obciążeniem i szybko zmieniać kierunek ruchu. 

 + Szybko, również pod dużym obciążeniem

Siła i prędkość są stałe, nawet pod pełnym obciążeniem. 

 + We właściwym miejscu, niezależnie od sytuacji

Wysoka dokładność nastaw. Płynna regulacja prędkości w połączeniu 

z nieskomplikowaną regulacją — nawet przy bardzo zmiennych 

wymaganiach.

Seria Ciśnienie maks.
(bar)

Ø tłoka 
 (mm)

Siła
(kN)

Skok
(mm)

120 120/150/200* 12 – 600 1 – 6.000 1 – 6.000

300 300 25 – 600 10 – 9.000 1 – 6.000

* w zależności od mocowania i wielkości
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 + Przełączniki zbliżeniowe

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe wykrywają bezdoty-

kowo położenia krańcowe siłownika hydraulicznego i nie 

podlegają zużyciu. Wysyłany przez nie sygnał wykorzystuje 

się do sterowania lub kontrolowania siłownika. 

Siłowniki hydrauliczne z przełącznikami zbliżeniowymi posia-

dają dodatkowo regulowany amortyzator dobiegu tłoka.

 + Przetworniki siły

Oferujemy przetworniki siły w technologii tensometrycznej 

lub piezoelektrycznej, służące do pomiaru sił ciągnących i sił 

nacisku siłownika hydraulicznego. Montuje się je 

bezpośrednio na tłoczysku, gdzie mierzą statyczne lub dyna-

miczne obciążenie tłoczyska. Przetworniki siły stosuje się np: 

do monitorowania lub regulacji siły siłownika.

 + Zawory

Zawory regulacyjne sterują stopniem przepływu proporcjo-

nalnie do elektrycznego sygnału sterującego. W zależności 

od zastosowania stosuje się zawory z hydraulicznym stero-

waniem wstępnym lub zawory sterowane bezpośrednio 

cewką proporcjonalną. Zawory z zerowym przekryciem

krawędzi sterujących suwaka bardzo dobrze sprawdzają się

w regulacji hydraulicznej.

1 | „Ogranicznik głębokości“  
zapobiega kolizji: czujników 
zbliżeniowych Hänchen nie sposób 
wkręcić zbyt głęboko.

 + Systemy pomiaru drogi

Systemy pomiaru drogi pokazują elektronicznie pozycję tło-

czyska. Mogą wysyłać analogowy lub cyfrowy sygnał skoku. 

Może on być wykorzystany jako sygnał wartości rzeczywi-

stej w układzie regulacji położenia lub do monitorowania 

wartości granicznych położenia lub prędkości. System po-

miaru drogi może być zintegrowany w siłowniku. Uzyskuje 

się w ten sposób kompaktowy system odporny na czynniki 

mechaniczne.

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: Z ZAWORAMI I CZUJNIKAMI

Aby zapewnić niezbędną precyzję,  

w ofercie Hänchen można znaleźć 

również odpowiednie czujniki i zawory 

— kompletne wyposażenie do dyna-

micznych i precyzyjnych napędów  

o wysokiej mocy.

Duża siła.
Pełna kontrola.
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SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: SERWOSIŁOWNIKI

Dane techniczne

Rodzaj oddziaływania: różnicowy, stała szybkość 
ruchuSystemy uszczelnień: wersja podstawowa, Servocop®, Servofloat®

Prędkości: do 2 m/s

Dynamika 
dla zwycięzcy testów.  

 + Seria Economy 120 i 300:

idealne do zadań z ddługim skokiem

Wysokiej jakości siłowniki Hänchen z odpo-

wiednio dobranymi elementami uszczelniający-

mi spełniają najwyższe wyymagania techniczne 

bezpiecznych i niezawodnie sterowanych 

napędów.

 + Perfekcyjne rozwiązanie do wymaga-

jących wysokiej dynamiki zastosowań 

przemysłowych i testowych

 Zastosowania przemysłowe – od zgrzewania 

tarciowego i oscylacji kokili po zagęszczanie 

spieków

 Badanie bezpieczeństwa funkcjonalnego 

systemów, komponentów i produktów

 Testy struktury samolotów, układów

spalinowych w samochodach, sprężarek 

chłodzących itp.

 Symulacja obciążeń i ruchów, np. profile

jezdni i przebiegi lotów

Wysokie prędkości, częstotliwości, przyspieszenia: siłowniki Hänchen serii 120, 300 i 320 

ze zintegrowanym systemem pomiaru drogi sprawdzą się w każdych warunkach.

strong: konstrukcja masywna (np. montaż pionowy)    slim: lżejsza konstrukcja (np. montaż poziomy)

Dane techniczne

Rodzaj oddziaływania: różnicowy | Systemy uszczelnień: Servofloat®, uszczelka oleju roboczego (Servobear®) | Prędkości: do 4 m/s

Tabele do doboru i programy do  
obliczeń można znaleźć w naszym  
konfiguratorze produktów na stronie 
www.haenchen-hydraulic.com

1 | Stanowisko kontroli foteli samocho-
dowych: kontrola wytrzymałości foteli 
samochodowych
2 | Heksapod: symulacja drogi
3 | Stanowisko badań materiałowych:  
badanie długotrwałe powierzchni nośnych 
samolotu

 + Seria Premium 320:

wydajność do zmiennych warunków

Kompaktowe, elastyczne, szybkie, precyzyjne i wytrzymałe — najlepsze

rozwiązanie do wymagających zadań. 

 Do każdego zakresu częstotliwości dzięki wysokiej bezwładności własnej

 Szybka modyfikacja niewielkim kosztem dzięki wymiennym elementom moco-

wania i osprzętu

 Brak konieczności stosowania pompy oleju wyciekowego, zmienne średnice 

tłoka umożliwiające dopasowanie powierzchni siłownika, a co za tym idzie

niższe koszty zakupu i eksploatacji oraz oszczędność energii dzięki mniejszej

peryferii

 Wysoka stabilność i niezawodność do wysokich sił poprzecznych

W razie potrzeby nasze siłowniki mogą 
zostać fabrycznie wyposażone w płyty 
montażowe, zawory, akumulatory, 
kołnierze i przetworniki siły.

Seria
z systemem 
pomiaru drogi

Ciśnienie 
maks.
(bar)

Ø tłoka
(mm)

Siła
(kN)

Skok
(mm)

120/150* 40 – 180 18.8 – 381.7 1 – 1.500

300 300 50 – 140 37.7 – 461.8 1 – 1.500

* w zależności od mocowania

Ø tłoczyska
(mm)

Ø tłoka 
(mm)

Typ Siła [kN] 
210 bar

Siła [kN]
320 bar

Skok
(mm)

25 28 – 45 strong 2.6 – 23.1 4 – 35 50 – 170

30 34 – 55 strong 4.2 – 35.0 6 – 53 50 – 220

40 45 – 70 strong 7.0 – 54.4 11 – 83 50 – 270

50 56 – 80 strong 10.5 – 64.3 16 – 98 50 – 450

63 70 – 100 strong 15.4 – 134.1 23 – 204 50 – 450

80 90 – 120 slim 28.0 – 131.9 43 – 201 50 – 450

Ø tłoczyska
(mm)

Ø tłoka 
(mm)

Typ Siła [kN] 
210 bar

Siła [kN]
320 bar

Skok
(mm)

80 90 – 150 strong 28.0 – 265.5 43 – 405 50 – 450

100 110 – 150 slim 34.6 – 206.2 53 – 314 50 – 450

100 110 – 175 strong 34.6 – 311.7 53 – 518 50 – 450

125 140 – 175 slim 65.6 – 218.9 100 – 377 50 – 450

125 140 – 200 strong 65.6 – 402.0 100 – 613 50 – 450

160 180 – 220 slim 112.2 – 376.0 171 – 573 50 – 450
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1 | Rada: Zawsze porównuj wymiary  
u poszczególnych producentów, ponieważ 
norma dopuszcza duże tolerancje.
2 | Walcarka paraboliczna: produkcja 
specjalnych resorów piórowych
3 | Zbiornik ciśnieniowy: sterowane 
hydraulicznie szybkie zamknięcie

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: WG NORM DIN I ISO

Oferujemy osprzęt spełniający  
wymagania normy DIN ISO 8132/8133.

Z zewnątrz norma. 
W środku Hänchen.

 + Seria 100, 160, 660 i 250: 

siłowniki znormalizowane

Dla wszystkich, którzy muszą stosować siłow-

niki hydrauliczne o wymiarach montażowych 

zgodnych z normą DIN 24336 lub DIN ISO 

6020/6022, oferujemy nasze serie dopaso-

wane do znormalizowanych wymiarów. Ze 

wszystkimi zaletami, jakich można spodziewać 

się po produktach Hänchen. 

Honowane powierzchnie, geometryczna 

dokładność, długa żywotność. Wymia-

ry montażowe i dostępny osprzęt są 

zgodne z normą, lecz siłowniki tej serii 

posiadają niezwykłe walory wewnętrzne 

Hänchen.

 + Seria 550: kompaktowa budowa Hänchen

plus znormalizowane wymiary montażowe

Siłowniki o znormalizowanych wymiarach montażowych zgodnych

z normą DIN ISO 6022 z jeszcze większymi zaletami Hänchen.

Siłowniki Hänchen serii 300 z przedłużonym tłoczyskiem zostały

dostosowane do znormalizowanych wymiarów serii 250. 

Efekt: 

 kompaktowa, lekka konstrukcja

 Niski moment bezwładności przy 

przyspieszeniach poprzecznych

 Z amortyzatorem dobiegu tłoka lub bez

 Dobry stosunek ceny do jakości

 Kompatybilność ze znormalizowanym osprzętem

Dane techniczne

Rodzaj oddziaływania: różnicowy (z amortyzatorem dobiegu tłoka) 
Systemy uszczelnień: wersja podstawowa, Servocop®

Prędkości: do 0,5 m/s

Dane techniczne

Rodzaj oddziaływania: różnicowy (z amortyzatorem dobiegu tłoka lub bez)
Systemy uszczelnień: wersja podstawowa, Servocop®

Prędkości: do 0,5 m/s
Dokładne wymiary i karty charaktery-
styki znajdują się w naszym konfigura-
torze na stronie 
www.haenchen-hydraulic.com

Seria Ciśnienie maks.  
(bar)

Ø tłoka 
(mm)

Siła
(kN)

Skok
(mm)

100 25 – 125 4.9 – 122.7 1 – 6.000

160 DIN ISO 6020-1 160 25 – 200 7.9 – 502.7 1 – 6.000

660 DIN ISO 6020-2 160 25 – 125 7.9 – 196.3 1 – 1.500

250 DIN ISO 6022 250 50 – 200 49.1 – 785.4 1 – 6.000

Seria Ciśnienie maks.  
(bar)

Ø tłoka 
(mm)

Siła
(kN)

Skok
(mm)

550 zgodnie z
DIN ISO 6022

250 40 – 140 37.7 – 461.8 1 – 6.000
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Nietypowe zadania?
Indywidualne rozwiązania!

Zmiana medium

W zależności od obszaru zastosowania 

stosuje się różne media. 

W przemyśle spożywczym wymagane

są oleje bezpieczne dla zdrowia, w 

hutach stali czynniki trudno zapalne. 

Do siłowników dobiera się odpowied-

nie uszczelki i powłoki. Przykładowe 

media:

 oleje mineralne

 oleje silikonowe

 oleje biodegradowalne

 płyn hamulcowy

Zmiana materiału

Dobór właściwego materiału zależy 

od konkretnego zastosowania i odby-

wa się wg indywidualnych wymagań. 

Przykład:

 Stal nierdzewna do przemysłu spo-

żywczego

 Stal niemagnetyczna dla branży 

medycznej

 Aluminium zmniejsza masę

 Stal ciągliwa w niskich temperatu-

rach do zimnych regionów/obsza-

rów

Zmiana w siłowniku

 Siłownik z nietypowym kołnierzem

 Inne przyłącze hydrauliczne

 Nietypowy amortyzator dobiegu tłoka

 Montaż specjalnych czujników

 + To u nas normalne — 

doposażenie i modyfikacje niewielkim kosztem

Nieznaczne modyfikacje często wystarczą, żeby rozwiązać spore problemy. Dlatego produkty wg indywidualnych po-

trzeb to u nas niemalże standard. Szybko i bez ryzyka niepowodzeń konstrukcyjnych prototypu produkujemy siłowniki

na miarę indywidualnych potrzeb.

Dokładnie to, czego potrzebujesz — od niewielkich modyfikacji 

po całkowicie nowe konstrukcje. Nasz dział konstrukcyjny to 

wiele osób z wieloletnim doświadczeniem, które posłużą Ci 

swoją pomocą przy opracowaniu i produkcji rozwiązań specjal-

nych. Tam, gdzie jest to możliwe, niewielkim kosztem modyfi-

kujemy nieznacznie nasze standardowe elementy modułowe.  

A w razie potrzeby tworzymy od podstaw zupełnie nowy sys-

tem. Złącza obrotowe do oleju i specjalne systemy amortyzacji, 

siłowniki dozujące, teleskopowe, wyrównoważające lub oscyla-

cyjne. W Hänchen nie ma rzeczy niemożliwych.

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: ROZWIĄZANIA SPECJALNE  2322  |



SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE: ROZWIĄZANIA SPECJALNE

 + Konstrukcje indywidualne

Jeśli niewielkie modyfikacje nie wystarczą, 

skonstruujemy również od podstaw siłowniki 

na miarę Twoich wymagań. Tutaj znajdziesz

kilka przykładów takich siłowników specjalnych.

Obszary zastosowania np:

 obrabiarki i wtryskarki do tworzyw 

sztucznych

 tłoczenie

 odlewnie/konstrukcje odlewnicze

 huty stali

 laboratoria badawcze

Przykład 1:

Siłownik wkręcany

Siłowniki hydrauliczne mocuje się mechanicznie 

i następnie podłącza przewodami giętkimi i rurami 

do instalacji hydraulicznej. Ciekawą alternatywą, 

która przy tym nie zajmuje wiele miejsca są siłow-

niki wkręcane, które montuje się stopniowaną obu-

dową w stopniowanych otworach gwintowanych. 

Taki siłownik montowany w bloku jest zintegro-

wany z reguły w maszynie i zabezpieczony przed 

czynnikami zewnętrznymi.

Zalety:

 niewielkie rozmiary

 prosty montaż

 wygodna obsługa

 Łatwy montaż bez dwuzłączek 

rurowych

Przykład 2:

Siłownik z zabezpieczeniem przed skręceniem

Tłoczyska w siłownikach hydraulicznych za-

bezpieczona się z reguły przed skręceniem za 

pomocą elementów mocujących. Jeśli tłoczysko 

nie jest zamocowane, może się przekręcić. Wy-

starczą nawet niewielkie zewnętrzne momenty, 

skręt podczas skoku może spowodować nawet

struktura powierzchni tłoczyska. 

Można tego uniknąć poprzez zabezpieczenie 

mechaniczne, skuteczne nawet przy bardzo 

wysokich momentach obrotowych. Dobierzemy 

odpowiedni wariant do Twoich potrzeb.

Przykład 3:

Siłownik hydrauliczny jako kolumna prowadząca

Jest to rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca 

i łączy ruchy liniowe z precyzyjną prowadnicą 

— hartowana z zewnątrz kolumna prowadząca 

ze zintegrowanym siłownikiem. Tłoczysko może

zapewnić precyzyjne prowadzenie i poruszać

połączone obciążenia, nie obciążając przy tym 

siłownika przez siły boczne.

Dane techniczne

Ø tłoka 
(mm)

MM
(mm)

BD
(mm)

Ciśnienie maks. 
(bar)

80 50 130 160

100 60 160 160

125 80 180 160

Inne rozmiary na zapytanie
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ELEMENT ZACISKOWY RATIO-CLAMP®

Utrzyma właściwą 
pozycję!

Opatentowany element zaciskowy Ratio-Clamp® unieruchamia  

tłoczysko. Zaciska je natychmiast na nieograniczony czas i bez  

dopływu energii — jako zabezpieczenie lub do mocowania  

elementów w wielu obszarach. Można na nim w 100% polegać!  

W razie potrzeby projektujemy indywidualne rozwiązania.

 + Bezpieczne zalety

 Natychmiastowe unieruchomienie 

tłoczyska bez poślizgu 

 Zaciska natychmiast w razie zaniku 

zasilania, bez dodatkowej energii 

 Zatrzymanie bez luzu i bez zużycia 

niezależnie od rodzaju ruchu, rów-

nież w razie wibracji

 Zaciśnięcie na nieograniczony czas

 Oszczędność energii dzięki bezci-

śnieniowemu zaciskaniu

 + Obszary zastosowania

 Ochrona osób, maszyny i narzędzi 

w razie awarii zasilania lub wyłącze-

nia urządzenia

 Unieruchomienie osi podczas pro-

dukcji lub do zastosowań/testów

o wysokiej dynamice

Technical data

Zastosowanie: wszystkie siłowniki hydrauliczne, tłoczyska okrągłe
Certyfikaty: TÜV, test DGUV
Systemy uszczelnień: Servocop®, uszczelka tłoka ciśnieniowego

Ratio-Clamp® można zamontować za pomocą 
kołnierza we wszystkich siłownikach hydrau-
licznych. Oferujemy szeroki wybór osprzętu  
i akcesoriów: 

   przełączniki zbliżeniowe 
(sygnalizują zablokowanie)
   blok sterujący (odblokowuje Ratio-Clamp® 
przed uruchomieniem siłownika)

Dokładne wymiary i karty  
charakterystyki znajdują się w  
naszym konfiguratorze na stronie 
www.haenchen-hydraulic.com

1 | Prom: podnoszenie, opuszczanie  
i blokowanie klapy wjazdowej i wyjazdowej
2 | Niskociśnieniowa maszyna odlewnicza: 
produkcja kadłubów silnika z aluminium
3 | Szlifierka: pozycjonowanie torowiska 
szyn ICE podczas obróbki

Ratio-Clamp® Ø tłoczyska
(mm)

Siła
(kN)

wersja standardowa 16 – 140 1 – 450

rozwiązanie specjalne do 300 do 2.000
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KONWERTERY CIŚNIENIA I MEDIUM

Łatwa zmiana  
zastosowania.

 + Perfekcyjny wzmacniacz: multiplikator ciśnienia

Multiplikatory ciśnienia są idealne w sytuacjach, gdy jest potrzebne 

większe ciśnienie, lecz zmiana całego urządzenia byłaby skomplikowana 

i kosztowna. To doskonałe rozwiązanie na przykład do pracy cyklicznej 

w maszynach do wysokociśnieniowej obróbki plastycznej, do badań wy-

trzymałości węży, rur i zbiorników, czy też do zamykania i mocowania 

narzędzi i form.

Jeśli do określonych procesów potrzeba 

jest większa lub mniejsza siła bądź inne 

medium, szybkim i niedrogim rozwiąza-

niem są konwertery ciśnienia i medium. 

Do strony wtórnej można wykorzysty-

wać niemal wszystkie media, takie jak 

woda, emulsje, AdBlue.

siłownik pierwotny

A1

A2

ciśnienie
pierwotne,
od tłoka

P1ciśnienie
wtórne, 
od tłoczyska

P2

A3

ciśnienie 
wtórne

P3

Dane techniczne

siłownik pierwotny

A1

A2

ciśnienie 
pierwotne, 
od tłoka

P1ciśnienie 
wtórne, 
od tłoczyska

P2

A3

ciśnienie 
wtórne

P3

Dane techniczneDane techniczne

 + Jasno wyznaczone granice: separator mediów

Do zmiany medium bez własnej instalacji hydraulicznej — 

ciśnienie pozostaje stałe po obu stronach. Istnieje możliwość

całkowitego oddzielenia obu mediów. Do wszystkich zakre-

sów ciśnienia i niemal wszystkich mediów, na przykład do

matryc w urządzeniach testowych do różnych mediów lub do

zmiany medium w oddzielonych od siebie obszarach, np. olej

hydrauliczny na Skydrol®.

1 | Dokładne dozowanie mediów
2 | Zamykanie form przy produkcji  
butelek szklanych 
3 | Badanie wytrzymałości rur

 + Większa precyzja: reduktor ciśnienia

W przypadku zastosowań wymagających szybkiego przesuwa-

nia lub precyzyjnej regulacji czynnika pod niskim ciśnieniem 

doskonale sprawdzają się reduktory ciśnienia — na przykład 

do wymagających dużej precyzji niskociśnieniowych badań 

wymienników ciepła, armatury lub zasobników ciepłej wody.

Ciśnienie  
wtórne p3

(bar)

Ø skuteczna
pierwotna

(mm)

Ø skuteczna
wtórna
(mm)

Stosunek
przełożenia

Ciśnienie pier-
wotne p1

(bar)

Pojemność 
skokowa

(cm³/mm skoku)

630
100
125
160

60
80

100

2.78
2.44
2.56

227
258
246

2.83
5.03
7.85

1.000
100
125
160

50
60
80

4.00
4.34
4.00

250
230
250

1.96
2.83
5.03

1.600
125
160
200

50
60
80

6.25
7.11
6.25

256
225
256

1.96
2.83
5.03

2.500
125
160
200

40
50
60

9.77
10.24
11.11

256
244
225

1.26
1.96
2.83

4.000
125
160
200

30
40
50

17.36
16.00
16.00

230
250
250

0.71
1.26
1.96

Inne rozmiary i ciśnienia na zapytanie

Ciśnienie  
wtórne p3

(bar)

Ø skuteczna
pierwotna

(mm)

Ø skuteczna
wtórna
(mm)

Stosunek
przełożenia

Ciśnienie pier-
wotne p1

(bar)

Pojemność 
skokowa

(cm³/mm skoku)

15

16
20
25
30

60
80

100
125

0.07
0.06
0.06
0.06

211
240
240
260

2.83
5.03
7.85
12.3

25

20
25
30
40

60
80

100
125

0.11
0.10
0.09
0.10

225
256
278
244

2.83
5.03
7.85
12.3

40

25
30
40
50

60
80

100
125

0.17
0.14
0.16
0.16

230
284
250
250

2.83
5.03
7.85
12.3

Inne rozmiary i ciśnienia na zapytanie

Ciśnienie  
znamionowe p1

[bar]

Ø skuteczna

[mm]

Pojemność 
skokowa

(cm³/mm skoku)

150

40
50
60
80

100
125

1.26
1.96
2.83
5.03
7.85
12.3

300

50
60
80

100
125
140

1.96
2.83
5.03
7.85
12.3
15.4

Inne rozmiary i ciśnienia na zapytanie

medium 2 medium 1
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Podstawa 
udanej współpracy.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i szybką pomoc:  

Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów w razie jakichkolwiek 

pytań i zadań od A jak amortyzator, do Z jak zawór. Naszym 

celem jest zapewnienie najlepszego rozwiązania napędowego, 

które spełni indywidualne wymagania oraz zagwarantuje spraw-

ne procesy produkcyjne — dzięki minimalizacji czasów montażu  

i obsługi oraz bezpieczeństwu funkcjonalnemu.

 +  Pomyśleliśmy o wszystkim:  

nawet o akcesoriach

  Narzędzie montażowe do wymiany uszczelek

  Klucz hakowy do przytrzymania tłoczyska pod-

czas montażu

  Zestaw do odpowietrzania ze złączem pomiaro-

wym: odpowietrzenie chroni uszczelkę

  Filtr powietrza do ochrony przed zabrudzeniem 

lub filtracji powietrza i gazów, stosowany np.  

w zbiornikach oleju do 100° C

 +  Krótkie czasy reakcji:  

jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów

  Od oferty po pomoc w razie awarii

  Kompleksowa opieka przez naszych przedstawicieli 

terenowych od doradztwa po serwis

  Szybka dostępność części zamiennych przez cały 

okres użytkowania siłownika dzięki doskonałej 

dokumentacji i numerowi seryjnemu na każdym 

siłowniku 

 Przywrócenie pełnej sprawności po naprawie

 +  Nasze doświadczenie:  

 to Twoja przewaga nad konkurencją

  Doradztwo w zakresie pojedynczych siłowników 

oraz projektowanie kompleksowych systemów 

napędowych

  Prace projektowe na miejscu u klienta lub  

w jednym z naszych zakładów

 Możliwość produkcji krótkich serii

  Dostępność 24 h: Häko konfigurator produktów 

z tabelami doboru i programami do obliczeń >> 

www.haenchen-hydraulic.com

  Ciekawa oferta szkoleń

 +  Po prostu bezpieczeństwo:  

serwis z wartością dodaną

  Odbiór np. wg Lloyd's (Register of Shipping) lub wg 

wytycznych klienta 

  Realizacja wg wymogów klienta, np. zgodnie  

z dyrektywą ATEX

  Rysunki: kompletne modele 3D z osprzętem —  

eliminacja ryzyka pomyłki

  Dokumentacja zgodna z dyrektywą maszynową WE

  Instrukcja obsługi w kilku językach

  Rozruch wstępny i uruchomienie na życzenie
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Herbert Hänchen GmbH & Co. KG
Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern
Postfach 4140, 73744 Ostfildern
Fon +49 711 44139-0
Fax +49 711 44139-100
info@haenchen.de
www.haenchen-hydraulic.com
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