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•	 A	Hydraulico	criou	prensas	para	mais	de	4.000	clientes	internacionais		
ao	longo	de	mais	de	seis	décadas.

•	 Somos	líderes	na	concepção	e	produção	de	prensas	hidráulicas	avançadas,		
e	reconhecemos	a	necessidade	de	prensas	que	façam	parte	de	um	sistema	de	
produção	completo.	

•	 A	Hydraulico	utiliza	as	soluções	mais	recentes	de	software,	tecnologia,	robótica		
e	automação	de	base	informática,	para	produtos	concebidos	à	medida	do	cliente		
e	com	uma	excelente	relação	preço-qualidade.

•	 As	nossas	inovações	de	vanguarda	podem	ajudar	a	reduzir	os	seus	custos,		
e	proporcionar	uma	produção	mais	linear	e	eficiente.

•	 Explore	a	nossa	gama	de	produtos	nas	páginas	que	se	seguem,		
e	descubra	como	a	Hydraulico	pode	satisfazer	as	suas	necessidades.

A tecnologia Hydraulico  
trabalha todos os dias no mundo inteiro. 

Oferecemos soluções a clientes 
satisfeitos em praticamente  
qualquer lugar,adaptandas às suas 
expectativas e exigências.

O	mundo	da	Hydraulico	
– lutar pelas ferramentas e tecnologias de que você necessita 

Hydraulico – atuar globalmente
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A gama das prensas  
de 100 a 5000 toneladas 
Prensas de alta qualidade  
para qualquer finalidade
As modernas prensas da Hydraulico 
são inigualáveis em eficiência. Bem 
desenhada, durável e versátil, a gama 
de prensas da Hydraulico, em termos de 
capacidade, vai das 100 às 5.000 tone-
ladas. Oferecemos prensas concebidas 
à medida do cliente, indo de encontro às 
suas exigências.

A nossa gama de prensas inclui tudo, 
desde os simples processos de estam-
paria aos complexos sistemas de prensa 
multi-ação.
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Todas	as	prensas	Hydraulico	incorporam:
•	 Design	de	rebordo	rígido	liso	com	fixação	plana	

em	8	pontos	do	êmbolo,	permitindo	trabalhos	
progressivos	com	uma	carga	excêntrica.

•	 Uma	área	de	ferramentas	totalmente	protegida,	
com	janelas	e	uma	cortina	de	luz	na	parte	da	
frente	e	guardas	de	segurança	na	parte	de	trás.

•	 Design	padrão	incluindo	controlo	electrónico	
com	capacidade	de	armazenamento	
para	cerca	de	100	ferramentas.

•	 Modem	integrado	para	funcionamento	online.

A Hydraulico orgulha-se de ter as  
prensas como seu produto emblemático. 

Visite hydraulico.com para saber mais sobre 
as nossas três principais séries de prensas.

Acessórios

HYLATECHNIK
Paul Chrubasik GmbH
D-74360 Ilsfeld · Robert-Mayer-Str. 7 · 74358 Postfach 7
Tel. +49 (0) 70 62 90 57-0 · Fax +49 (0) 70 62 90 57-57
Internet: www.hylatechnik.de 

Hydraulische Maschinen und Komponenten für die Umformtechnik
Hydraulic Machines and Components for Sheet Metal Forming
•  Schnittschlagdämpfer für Pressen – Blanking Stroke Dampers for Presses
•  Hydraulische Ziehkissensysteme – Hydraulic Cushion  Systems / Blankholders
•  Werkzeug-Trennvorrichtung HYLA-LIFT – Die Splitter HYLA-LIFT
•  Hydraulische Scheren für Bandanlagen – Hydraulic Shears for Coil Feed Lines
•  Hydraulische Pressen – Hydraulic Presses
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Séries de Prensa de  
Ação Simples (SAP)
As	nossas	prensas	fiáveis	e	rentáveis		
são	a	sua	melhor	opção	para:
•	 Estampagem
•	 Puncionamento
•	 Cunhagem
•	 Aplicações	de	dobragem

Séries de Prensa  
de Ação Dupla (DAP)
Prensas	completas		
adequadas	para:
•	 Moldagem
•	 Embutidura	em	profundidade	de	produto		

redondo	e	quadrado,	realizado	em	
aço	macio	ou	aço	inoxidável

Séries de Prensa  
de Ação Tripla (TAP)
Prensas	completas		
avançadas,	ideais	para:
•	 Moldagem
•	 Embutidora	em	profundidade	de	peças		

complexas	com	etapas	complementares		
de	moldagem

•	 Embutidura	inversa
•	 Etapas	multi-moldagem

Group VH A/S • Glarmestervej 5 • DK-6710 Esbjerg V • Tel.: (+45) 75 15 30 77

Education Repair Replacement

www.VH.dk
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We handle 
your shipment 
no matter 
thesize DSV Projects provides the most cost effective logistics solutions for your 

large-scale transport requirements. We enable you to move all kinds of 
equipment and abnormal loads, from factory to site. 
Whatever, whenever, wherever you need it.

projects@dsv.com

Tel. +45 7929 7000 

Global Transport and Logistics 

Forjamento e Pré-moldagem 

Prensa de Forjamento  
Pré-moldagem /  
Recalcamento (USP)
Prensas	de	forjamento		
de	face	dupla,	apropriadas		
para:
•	 Modagem	de	peças	

redondas	equadradas	em	
aço,	alumínio	e	titânio
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Meldgaard Electric A/S: www.me-electric.dk – me@me-electric.dk

Our relationship with Hydraulico goes back more than 25 years. We have engineered and delivered several 
complete solutions during this period. Both in new projects, but also in upgrades and rebuilds for control  
systems worldwide, but mainly in the USA and Europe. 

We have provided remote support via modems and internet, but also on-site service for control systems.  
This includes modifications and additions to the software, but also troubleshooting and support in general.

In recent years we have delivered the automation part for 4 very advanced systems for forging railroad rails 
in England, China, India and Russia. These projects have included a hydraulic press (up to 5000T), induction 
ovens and a handling station, that moves and rotates the rail in the entire process, from the oven to the delivery 
station. The rails in these projects can be up to 30 m in length and have a weight of up to 3,5 T. By means of 
advanced servotechnology, the rails can be handled with millimeter precision in the oven and press.

Aumentar a produtividade:  
Linhas de produção automatizadas
As soluções de produção automatizada da 
Hydraulicorespondem à procura no mercado 
de elevada produtividade e custos de opera-
ção reduzidos.

Forjamento	de	carris	–	uma	solução	completa

Técnica de Ponta  – 
Linha de Produção de 
Elevada Capacidade: 
4-8 carris/hora
•	 Poupa 75% de mão de obra
•	 Poupa 65% em fresagem 
•	 Poupa mais de 50% de energia
•	 Poupa no tratamento pós-calor

•	 Dureza da cabeça do carril igual 
ou superior ao carril matriz

•	 Maquinagem apenas na 
cabeça do carril e sob a base

Linhas de produção  
automatizadas
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Mechanical design and development          
Strength and fatigue calculations  
FEM Simulation 
CFD (Computational Fluid Dynamics)                                                      
                  
 

Machine development
Process technology
Consultancy

Custo Unitário Reduzido e Resultado Superior  
de Produtos de Embutidora em Profundidade
usando a Regulação Electrónica patenteada (Electronic Shimming™)  
da Hydraulico para produzir formas geométricas complexas a  
partir da folha metálica.
Aumenta a produtividade, a qualidade do produto e  
reduz os custos de produção.

Qualidade do Produto Superior 
•	 Elimina	os	enrugamentos	e	as	fissuras	com	

o	controlo	do	fluxo	de	material
•	 Possibilita	embutidura	mais	profunda	em	

comparação	com	o	sistema	convencional
•	 Menos	tensão	no	produto	final	e	menor	dimensão	do	grão

Custo Unitário Menor com Aumento  
da Produtividade
•	 Resultado	da	produção	superior
•	 Evita	recozimento
•	 Sem	tempo	de	arranque
•	 Mudança	de	ferramenta	fácil	e	rápida
•	 Custo	de	polimento	reduzido

Eficiência de Custos
•	 Tempo	de	retorno:	Normalmente	3	a	9	meses
•	 Adapta-se	aos	moldes	e	a	prensas	existentes
•	 Vida	dos	moldes	prolongada	e	menores	

custos	de	manutenção	dos	moldes

Regulação Electrónica™
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Carsten Holm a/s 
www.carstenholm.dk – Tlf. +45 62 62 52 55

DK – Carsten Holm A/S – Ringe
CN – Holm Seals Trading – Suzhou

Esforçamo-nos para que os nossos clientes fiquem felizes. 
Pode ter a certeza de que o seu equipamento Hydraulico é 
monitorizado, acompanhado e assistido ao longo dos anos, 
se necessário.

Serviço	24	horas/dia	e	7	dias/semana
Onde quer que se encontre, os nossos engenheiros podem 
encontrar-se consigo, em condições normais, no prazo de 24 
horas, sempre que precisar deles.  Na maioria das situações, 
no entanto, a nossa linha de apoio e o site amigo do utilizador 
podem responder à maior parte das dúvidas que possa ter.

Manutenção	Preventiva
O seu seguro contra avarias inconvenientes – não apenas 
para os nossos produtos, mas para todas as marcas.

Com o Contrato de Manutenção Preventiva da Hydraulico, 
oferecemos uma forma de evitar interrupções de produção 
indesejadas e/ou danos graves na sua prensa, prolongando 
desse modo a vida da prensa por vários anos.

A Hydraulico tem uma política de fabrico das nossas próprias 
peças, assegurando que terá sempre à sua disposição com-
ponentes críticos, na sua forma original e adaptados para 
cada cliente individual.

Legalização	de	prensas	hidráulicas
Independentemente da marca ou do ano de produção, a 
Hydraulico oferece-lhe a possibilidade de ter uma prensa que 
esteja em conformidade  com os regulamentos locais.

Serviço Hydraulico: Rápido, fiável e competente

Fabrico e reparação de cilindro
A reparação e o restauro de cilindro é muitas vezes uma alternativa razoável a uma mu-
dança de sistema completa, e os  técnicos da Hydraulico possuem muitos anos de expe-
riência nestas reparações. Dispomos também de fabrico à medida, indo de encontro às 
necessidades dos clientes numa base personalizada.

24/7		
Serviço	telefónico	

+45	22498236

Digitalize e leia mais 
sobre o nossoserviço

Tamanhos dos cilindros: 500-50.000 kN  
(50-5.000 Toneladas) 
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When you partner with the global leader in Motion & Control  
technologies expect to move your business and the world forward. 

Together we can... 
meet the challenges of a world in movement

Atualização completa de prensa –  
em apenas 3 semanas, no local!
A Hydraulico oferece atualizações completas ou parciais de prensas, em apenas três semanas, praticamente em todos 
os tipos de prensas hidráulicas. Com uma atualização da Hydraulico, irá tirar partido de uma nova tubagem hidráulica da 
marca, incluindo um sistema de depósito, bombas e refrigeração/filtro – e um sistema eléctrico totalmente novo, incluindo 
sistemas electrónicos sofisticados e um novo painel de controlo da Hydraulico.

Uma	atualização	completa	da	Hydraulico	para	a	sua	prensa	obtém	resultados	espantosos:

•	 Maior	capacidade	de	produção
•	 Taxas	de	desperdício	

substancialmente	reduzidas
•	 Tempo	de	funcionamento	

aumentado	drasticamente
•	 Apenas	50%	do	tempo	para	

mudança	do	molde

•	 Consumo	de	energia	inferior
•	 Redução	dos	níveis	de	ruído
•	 Um	ambiente	de	trabalho	mais	seguro
•	 Novas	funcionalidades	adicionadas		

à	operação	da	prensa,	com	
grande	utilidade

NEW OIL TANK, WITH FINE FILTER  
& COOLING SYSTEM
The new tank may be positioned  
whereever convenient, e.g. on top or side of 
the press, or even on the floor

NEW POWER BLOCK  
STACK SYSTEM 2006
Hydraulico Power Block replaces all 
existing valve systemsNEW HYDRAULIC PIPING

A new layout and design of 
valve and pipes ensure optimum 
functionality

NEW PUMPS
Modern, fast-reacting pumps – with 
reduced noise and more power

NEW OPERATOR PANEL
Advanced Siemens or Allen-Bradley 
control panel with programmable 
Hydraulico software

NEW INTERNAL PIPING 
AND CHANGE OF PACKINGS
All existing internal piping is 
replaced with a new pipe layout

MECHANICAL SAFETY SYSTEMS
Mechanical slide-locks provide additional 
safety to press operations

NEW INTERNAL CABLING
Internal cables are replaced by new 
cabling system

OPERATOR SAFETY SYSTEMS
The press will be equipped with 
necessary safety systems, e.g. light 
curtains

NEW, SIMPLIFIED CABLING
All cables are replaced with a 
new cabling system, designed to 
match the new functionalities

NEW ELECTRICAL SYSTEM
Exisiting electrical control systems 
are replaced by a completely new 
electrical control cabinet

INTERNET CONNECTION
Allowing remote monitoring,  
support and upgrading by  
Hydraulico engineers

Digitalize para ver filme
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Vaerksvej 5 • DK-6230 Roedekro • CVR 88 37 46 14 • Tel. +45 74 39 33 33 • Fax. +45 74 39 33 39 • E-Mail ds@ds-sm.dk

DS SM a/s is a well-established 
company active in the field of 
manufacturing, erection and 
maintenance - serving the energy 
sector, the processing industries 
as well as building construction 
industries. 

DS SM a/s is an independent, 
purely Danish-owned, order-  
producing company running  
a high capacity and efficient  
up-to-date production plant. 

The total production is executed 
according to the quality assurance 
system based on DS/EN ISO 9001:2008. 
The DS SM production programme includes heavy steel structures for onshore and offshore, heat exchangers, 
bulk handling plants, towers for wind turbines, maintenance and repair of power plants and processing 
industry plants etc. 
The maintenance and repairs department has from both engineering as well as the workshop a backup, 
which can be called in with specialist expertise as required. Clients of DS SM have the opportunity to enter 
a service agreement that provides great economic and planning advantages through preventive and 
continuous maintenance. Please see www.ds-sm.dk

Prensas Hydraulico 
– Expandindo as  

Fronteiras da Tecnologia

DINAMARCA	
Hydraulico	as
Raadhusgade 87
DK-8300 Odder

Tel.: +45 8780 2000 
Fax: +45 8780 0304 
E-mail: info@hydraulico.com

EUA
Hydraulico,	Inc.

Tel.: +1 717 505 5000
Fax: +1 717 505 5001 
Email: info@hydraulico-inc.com 

Site: www.hydraulico.com


