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Ankraj işleri

Çit yapımı

Sıkıştırma ve tesviye

Kömür sıkıştırma



 

Dayanıklılık, emniyet ve olağanüstü 
güç Dehaco Hyrax kompaktörlerin ana 
özellikleridir. Hollanda’da üretilen bu 
kompaktörler, kurulduğu günden beri suyla 
mücadele eden bir ülkede edinilen 30 yıllık 
deneyimin sonucudur.  Dehaco kompaktörler, 
düşük ağırlıklarına rağmen ürettiği güçle 
sınıfının lideridir. Çit ya da profil ankrajlar su 
altında 10 m’ye kadar kolayca çakılır. Küçük 
bir el hareketiyle farklı sıkıştırma işlemleri için 
kullanılabilir. (Hyrax 250’den itibaren) 

Yüksek kaliteli parçalar  ve özenle yönetilen 
üretim prosesleri performansta maksimumun 
garantisidir. Intelligent Dual Power System 
(IDP System®) sayesinde motorların dönüş 
yönleri bağımsız olarak ayarlanabilir. Böylece 
tüm sıkıştırma uygulamalarında maksimum 
verim elde edilir.  Emniyet kemeri sayesinde 
çalışma sırasında maksimum iş güvenliği 
sağlanır. 

Her ekskavatör için uygun bir Hyrax 
kompaktör mevcuttur. Otomatik basınç 
rölyef  valfi sayesinde hidrolik sisteme zarar 
vermeden maksimum verimle çalışır. 

En küçük iki model The smallest models, the 
Hyrax 125 ve 175 tek eksantrikli olup Hyrax 
250 ve 400 her biri ayrı hidromotor tarafından 
beslenen iki ayrı eksantriğe sahiptir. Dişli 
sistemin yokluğu bakımı kolaylaştırır. 

Bu broşürde kompaktörlerin teknik 
özellikleri  içerdiği sistemler anlatılmaktadır.  
Tablolardaki bilgiler ekskavatörünüz ve 
yapacağanız işe en uygun kompaktörü 
seçmenize yardımcı olacaktır. DHC Makina 
uzmanları hem seçiminizde hem de size özel 
çözümler için yardıma hazırdır. 

Dehaco Hyrax: Ankraj ve sıkıştırma



Özellikler

Opsiyon ve aksesuarlar

Emniyet Kemeri Sistemi
 
Brakete yerleştirilen kauçuk darbe emiciler 
titreşimlerin akskavatöre geçmesine engel 
olur. Aşırı yüklemeyi engelleyen darbe emiciler 
aşındığı zaman emniyet kemeri koruma sağlar. İş 
güvenliğini maksimize eden bu önlem sayesinde 
eksantrik taşıyıcı braketten ayrılıp düşemez. Bu 
sayede iş güvenliği kurallarının en sıkı şekilde 
uygulandığı şantiyelerde bile gönül rahatlığıyla 
kullanılır. 

 Entegre emniyet kemeri ile maksimum iş 
güvenliği.

 Sıkıştırma, ankraj, kazık çakma, çit 
işlemleri için uygun.

 Yüksek performans ve sıkıştırma enerjisi.

 Çok yüksek genlik.

 Kola bakım.

 Hollanda’da tasarlandı ve üretildi.

 Kompaktörün hareket kabiliyetini arttırmak için 
mekanik veya hidrolik rotasyonla kullanmak 
mümkündür.

 Kavrama aksesuarları kompaktörün alt kısmına 
yerleştirilir. Ankraj menteşeleri için farklı çap 
seçenekleri mevcuttur.

 Hidrolik menteşe 350 kN’luk sıkıştırma kuvveti 
uygular. 

Emniyet kemeri



 

Kavrama adaptörü



Hyrax 125 - 175

Hidrolik tahrikli eksantrik

Intelligent Single Power 
System® (ISP-System®)

Emniyet kemeri

Hyrax serisinin en küçük üyeleri tek hidromotr 
tarafından beslenen bir eksantriğe sahiptir. Hidrolik 
sistem özel tasarlanmış “akıllı tek güç sistemi” (ISP)
tarafından korunur.

ISP System®

ISP sistemi kompaktörün verimli ve güvenli 
çalışmasını sağlar.

 Aşırı basınç koruması 
 Debi kontrolü
 Motoru korumak için hidrolik kaldıraç
 Giriş çıkış yağ hortumlarının muhafazası 



 



HYRAX 125 HYRAX 175

Te
kn

ik
 Ö

ze
lli

kl
er

i Ekskavatör ağırlığı (1) t 1,2 - 2,5 2 - 5

Çalışma ağırlığı (2) kg

Standart ağırlığı (3) kg 115 183

Yükseklik mm 364 503

Kompaktör plaka (B x E) mm 480 x 340 520 x 455

Yağ debisi l/min 25 35

Çalışma basıncı bar 180 180

Frekans RPM 3000 3000

Vuruş enerjisi kN 10,6 23

Si
st

em
le

r Emniyet kemeri

ISP-System®

IDP-System® - -

Mekanik rotasyon -

Hidrolik rotasyon -

Hidrolik mengene - -

Ürün kodu 1810.0015 1810.0016

Özellikler

Hyrax 125 - 175

 Standart

 Opsiyonel

- Mevcut değil

(1) Ağırlıklar ekskavatör standartlarına göre verilmiştir. Dehaco ve/veya ekskavatör 
üreticisiyle kararlaştırılan değişiklikler yapılabilir.

(2) Braket dahil kompaktör ağırlığı
(3) Braket hariç, üst plaka dahil braket ağırlığı    



 

Opsiyonlar

Model Tip Ürün kodu

Mekanik rotasyon 
HYRAX 175 Hyrax 175/250/400 için DMR40 mekanik rotasyon 1825.0085

Hidrolik rotasyon 
HYRAX 175 Hyrax 175 için DHR65  hidrolik rotasyon (bağlantı kitiyle birlikte) 1825.0202

Hyrax 175 
Standard makina +  
Mekanik rotasyon

Hyrax 175 
Standard makina +  
Mekanik rotasyon

 Standart

 Opsiyonel

- Mevcut değil



Hyrax 250 - 400

Pile Driving CompactingPile Driving Compacting
Ankraj için doğrusal çalışma Sıkıştırma için osilasyonlu çalışma

IDP System®

“Akıllı Çift Güç Sistemi” (IDP) kompaktörün verimli ve 
güvenli çalışmasını sağlar.

 Aşırı basınç koruması 
 Debi kontrolü
 Motoru korumak için hidrolik kaldıraç
   Giriş çıkış yağ hortumlarının muhafazası

Çift Güç
Çift Güç IDP sisteminin ayarlanabilir iki konumudur. 
Tek düğme ile hidromotorların dönüş yönü 
değiştirilebilir.  

Ankraj
Ankraj işlemi sırasında motorlar ters yönde 
döndürülür. Bu dönüş lineer bir titreşim yaratır ve 
ankraj işlemleri için en uygun güç dağılımını sağlar. 

Sıkıştırma
Aynı yönde dönen motorların sağlayacağı osilasyon 
sıkıştırma işlemi için mükemmel performans sağlar.



 

Çift eksantrik

Intelligent Dual Power 
System® (IDP-System®)

Emniyet kemeri



Özellikler

HYRAX 250 HYRAX 400

Te
kn

ik
 Ö

ze
lli

kl
er Ekskavatör ağırlığı (1) t 3,5 - 9 8 - 18

Çalışma ağırlığı (2) kg

Standart ağırlığı (3) kg 272 415

Yükseklik mm 603 698

Kompaktör plaka (B x E) mm 545 x 602 570 x 617

Yağ debisi l/min 40 85

Çalışma basıncı bar 180 180

Frekans RPM 3000 3000

Vuruş enerjisi kN 43 91

Si
st

em
le

r Emniyet kemeri

ISP-System® - -

IDP-System®

Mekanik rotasyon

Hidrolik rotasyon

Hidrolik mengene

Ürün kodu 1810.0012 1810.0013

Hyrax 250 - 400

(1) Ağırlıklar ekskavatör standartlarına göre verilmiştir. Dehaco ve/veya ekskavatör 
üreticisiyle kararlaştırılan değişiklikler yapılabilir.

(2) Braket dahil kompaktör ağırlığı
(3) Braket hariç, üst plaka dahil braket ağırlığı      

  

 Standard

 Opsiyonel

- Mevcut değil



 

Opsiyonlar

Model Tip Ürün kodu

Mekanik rotasyon

HYRAX 250 - 400 Hyrax 250/400 için DMR40 mekanik rotasyon 1825.0085

Hidrolik rotasyon 
HYRAX 250 Hyrax 250 için DHR75 hidrolik rotasyon 1825.0194
HYRAX 400 Hyrax 400 için DHR135 hidrolik rotasyon 1825.0195

Dehaco hidrolik ankraj mengenesi  
 

Tip Ürün kodu

  Dehaco 40DH hidrolik ankraj mengenesi 1810.0001

Hyrax 250 - 400
Standard makina +  
Mekanik rotasyon

Hyrax 250 - 400 
Standard makina +  
Mekanik rotasyon

 Standard

 Opsiyonel

- Mevcut değil



Özel Ürünler

Hyrax 1500 

Hyrax 2300 
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Hidrolik Ataşmanlar
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