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Hydraulisk aggregat

Batteridrift

Enheten er bærbar og består av en elektrisk motor og 
en hydraulisk pumpe, som er nedsenket i en oljetank.

Den elektriske motoren drives av et integrert 
utskiftbart og oppladbart batteri. Ekstra batteri og 
lader følger med slik at man ikke trenger å være 
beskymret for nedetid ved tomt batteri.

Patentert teknologi

Motoren driver en hydraulisk dobbel pumpe som kan 
bruke begge pumpene for å få en større oljestrøm, 
eller bare bruk en pumpe til for å oppnå høyere 
hydraulikktrykk.

Valg av antall aktive pumper styres via en 
hydraulisk blokk, hvor et justerbart hydraulisk trykk 
bestemmer når en eller to pumper må brukes. 
Justeringsalternativet gjør at man kan unngå  
det akutelle trykkbehovet sammenfaller med 
koblingstrykket for valg av antall aktive pumper.

Enheten er koblet til forbrukere via to hydrauliske 
hurtigkoblinger. 

Vi designer og leverer pålitelige og smarte elektriske 
løsninger og kompetanse for distribusjonsnett og 
bygninger.

Dette patenterte og batteridrevne hy-
drauliske aggregatet passer utmerket 
til for alle som vil bidra til bærekraft 
og møte anbudskrav om utslippsfrie 

bygge- og anleggsplasser

1019 er et bærbart 
og batteridrevet 

hydraulisk aggregat 
som gir null utslipp og 

er stillegående
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Hydraulisk aggregat
1019

Trommelhenger 4720
Med Hydraulisk aggregat 1019 kombinert med trommelhenger 
4720 har du mulighet til å kjøre drift og trommelløft hel elektrisk. 
Har du allerede trommelhenger 4720 fra før, kan vi ettermontere 
dette på verkstedet hos oss i Oslo.  

Type El.nr

Hydraulisk Aggregat 1019 99 622 81

Hydraulikk slanger til 1019 3/8” 5/16” 2x7m 99 622 82 

Kabelmater 5060-1000 99 622 83

Trommelhenger 4720 med hydraulisk løft 94 068 75 

Tekniske data

Artikkel nummer 1019-0000

Varenummer 99 622 81

Motor Batteridreven El-motor 82 V

Effekt 1,5kW

Batteri 5 Ah

Ladetid 75 min

Ladekontakt CEE-1 fas

Volum Hydraulikk Oljetank 7 l

Maks Trykk 70/140 bar (Lav/Høy)

Maks Oljestrøm 8/4 l/min (Lav/Høy)

Hydraulikkolje ISO VG 32

Hydraulisk hurtigkobling 1st Han 3/8” + 1st Hun 3/8”

Lydnivå 78 dB (A)

Arbeidstemperatur 4-48 °C

Dimensjoner 380 x 350 x 732 mm

Vekt 28 kg

Kompatibel med andre Sahlins produkter
Hydraulisk aggregat 1019 kan brukes til å drifte maskiner som 
kabelmater 5060 og trommelhenger 4720.


