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ÖKAD KOMFORT – MINSKAT SLITAGE – HÖGRE HASTIGHET



HULTDIN SYSTEM AB – EN AV  
VÄRLDENS LEDANDE UTVECKLARE OCH 
TILLVERKARE AV KOMPONENTER TILL  
DET MEKANISERADE SKOGSBRUKET.  
HUVUDKONTOR OCH TILLVERKNING  
LIGGER I DET NATURSKÖNA MALÅ
I VÄSTERBOTTENS INLAND.
Hultdins Damping System bygger på förladdade ackumulatorer med specialanpassade 
strypventiler. Om man jämför Hultdins Damping System med hjulupphängningen på en 
bil kan ackumulatorn jämföras med fjädern och strypningen med stötdämparen. Rätt 
konfigurerade säkerställer de bra hantering och bekväm körning. En för stor ackumulator 
med fel strypning ger samma upplevelse som en Buick från 1956 – en mjuk och bekväm 
gång på raksträckorna, men fruktansvärd kurvhantering. En maskin med dämpning 
är stabil och lättanvänd. Med Hultdins Damping System kan du som förare arbeta både 
snabbare och effektivare, men samtidigt ändå mjukare, då stötar och slag absorberas 
på ett effektivt sätt. Sammantaget ger en bra dämpning ökad produktivitet genom ökad 
förarkomfort samt en mera lättkörd maskin. Lägger man dessutom till att dämpningen 
även skonar maskinen, och ökar dess livslängd, genom att dämpa ut slitsamma slag och 
vibrationer känns beslutet att montera Hultdins Damping System självklart.

HULTINS DAMPING SYSTEM GÖR ATT DU KAN ARBETA 
SNABBARE OCH FÖRBÄTTRAR MASKINENS LIVSLÄNGD  
– SÅVÄL SOM DIN HÄLSA. HYDRAULOLJA ÄR ETT 
UTMÄRKT SÄTT ATT ÖVERFÖRA KRAFT. HYDRAULOLJAS 
INKOMPRESSIBILITET GÖR ATT DEN ÖVERFÖR VIBRATIONER 
OCH STÖTAR SOM TRÖTTAR UT BÅDE MASKINEN OCH 
FÖRAREN. VÅRA DÄMPARE MINSKAR DESSA OÖNSKADE 
KRAFTER UTAN ATT PÅVERKA MASKINENS PRESTANDA.



LASTTRYCK UTAN DÄMPARE
LASTTRYCK MED DÄMPARE
LASTTRYCK MED STILLASTÅENDE MASKIN

UTAN DÄMPARE

MED DÄMPARE
ALLTFÖR STORA ACKUMULATORER SKAPAR PROBLEM
Därför krävs det att man noga analyserar de olika parametrarna som påverkar 
dimensioneringen av dämparsystemet. Detta för att säkerställa maximal dämp-
ningseffekt med minimala störningar över så stort register som möjligt.

TRYCKPIKAR
I ett hydraulsystem förekommer alltid vågrörelser under det att maskinen arbetar. 
Vågrörelser är sinuskurvor med en viss amplitud och en viss frekvens. I praktiken 
förekommer en mängd amplituder och frekvenser samtidigt. Dessa svängningar kan 
neutralisera eller förstärka varandra. När flera vågtoppar hamnar nära varandra 
samverkar de till en kort och mycket kraftig vågtopp. Tryckpikar är betydligt vanligare 
och kraftfullare än man kan tro och de sliter hårt på både materiel och förare.

HUR GÅR DET TILL NÄR MAN TAR FRAM
ETT NYTT DAMPING SYSTEM?
Mätning    Trycket mäts på lyftcylinderns båda sidor.
                      Maskinen körs över ett hinder, med normal last och utan.

Analys    Mätvärdena analyseras samt frekvenser och tryckområden fastställs.

Design    Dämparen utformas så att huvudfrekvenser och spetsfrekvenser tas upp  
    och huvudområdet av dämpningen läggs inom önskat arbetsområde.

FÖRDELAR MED HULTINS MODULSYSTEM ÄR MÅNGA
• Effektiv dämpning över ett stort lastregister, alltifrån tomma redskap till full last
• Avsevärt lägre påfrestningar på maskinen
• Förbättrad förarkomfort
• Jämn dämpning oberoende av körhastighet

SKONA MASKINERNA  
OCH FÖRBÄTTRA  
KÖREGENSKAPERNA



LASTDÄMPARE
Produktegenskaper
• Effektiv dämpning över ett stort lastregister, 
 alltifrån tomma redskap till full last
• Avsevärt lägre påfrestningar på maskinen
• Förbättrad förarkomfort och ergonomi
• Jämn dämpning oberoende av körhastighet

Installation
• Hydraulackumulatorer som är specialpreparerade för att klara tryck  
 och anpassade för de vanligaste lastarstorlekarna  
 
Individuella ventiler för: 
• Elektrisk avstängning

• Elektrisk flytlägesventil

• Automatisk läckventil 

LD1002 LD1502 LD2002 LD2004 PRO* LD3004 PRO LD4004 PRO

Arbetsvikt, hjullastare ton 1–4 4–8 8–13 8–13 13–19 19–25

Lyftkapacitet, gaffeltruckar ton 1–5 5–10 10–18 10–18 18–

Djup (A) mm 105 121 136 105 121 136

Bredd (C) mm 230 246 296 265 281 296

Höjd (B) mm 206 221 249 383 412 443

*) Används vid  högre lastvikter och ger ett bredare dämpningsregister

DEN ELEKTRISKA AVSTÄNGNINGSVENTILEN MANÖVRERAR  
AV OCH PÅ SAMT ATT DEN REDUCERAR TRYCKSTÖTAR, 
VILKET LEDER TILL ATT PLÖTSLIGA LASTARMSRÖRELSER 
UNDVIKS VID AKTIVERING. MED FLYTLÄGESVENTILEN,  
ALV, EVAKUERAS TRYCKET SOM UPPSTÅR PÅ MINUSSIDAN 
AV HYDRAULCYLINDERN OCH DÄRMED FÖRBÄTTRAS  
DÄMPFUNKTIONEN YTTERLIGARE. ELV ÄR DEN ELEKTRISKA  
VARIANTEN AV ALV.
 

Elektrisk avstängningsventil

Flytlägesventil

Monteringssats LD

INSTALLATION AV DÄMPARE LD
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Installation av dämpare LD

Placering
Montera dämparen i närheten av hydraulcylindern.
(Alt. kan dämparen placeras i närheten av 
hydraulventilen).

Obs! Dämparen bör monteras så att hydraulslangar 
till dämparen blir så korta som möjligt - helst ej över 
2 meter.

Krav på hydraulsystem
Funktionen på dämputrustningen kan bli sämre om det 
finns strypningar installerade mellan dämparen och 
hydraulcylindern.
Flytta, om möjligt, alla sådana strypningar närmare 
hydraulventilen.
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DÄMPAREN FÖRBÄTTRAR  
HELA ARBETSPLATSEN
Jämförande mätningar där en maskin 
med frontlastare kör över ett hinder, 
visar tydligt de positiva effekterna 
med Hultdins dämpsystem. Ett dämpat 
redskap ger mindre påfrestningar på 
både redskap och redskapsbärare



GRÄVMASKINSDÄMPARE – MINI
Produktegenskaper
• Ger en lugnare miljö och ökad produktivitet med  
 mindre slitage för såväl förare som maskin. 
• Större kontroll över maskinens rörelser. 
• Sparar tid i varje steg

320 500

Arbetsvikt, grävmaskin ton 0-2,5 2,5-5

Vikt kg 6,7 8,1

Djup (A) mm 124 131

Bredd (C) mm 214 226

Höjd (B) mm 212 330

VARJE BELASTNINGSTOPP MINSKAR LIVSLÄNGDEN 
PÅ BOM OCH INFÄSTNINGAR. BOMDÄMPAREN 
BROMSAR SNABBT UPP LASTENS GUNGNINGAR. 
MASKINEN BLIR BEHAGLIGARE ATT KÖRA. – 
FÖRAREN BEHÖVER INTE SPÄNNA SIG FÖR ATT 
PARERA GUNGNINGAR.

Elektrisk avstängningsventil
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Installation av dämpare LD

Placering
Montera dämparen i närheten av hydraulcylindern.
(Alt. kan dämparen placeras i närheten av 
hydraulventilen).

Obs! Dämparen bör monteras så att hydraulslangar 
till dämparen blir så korta som möjligt - helst ej över 
2 meter.

Krav på hydraulsystem
Funktionen på dämputrustningen kan bli sämre om det 
finns strypningar installerade mellan dämparen och 
hydraulcylindern.
Flytta, om möjligt, alla sådana strypningar närmare 
hydraulventilen.

G 1/2”

Max. 2m

Från ventil

Installation
• Enkel installation – anslut dämpningen  
 till minigrävmaskinens  lyftcylinder på  
 plussidan och en på minussidan – klart!

KD500 PRO KD650 PRO KD1002 PRO KD2002 PRO KD2004 PRO

Art.nr. 715900 715908 715918 715903 715902

Kranstorlek tm 1–3 2–6 2–11 12–30 12–30

Längd LD mm 230 194 230 296 265

Bredd LD mm 105 194 105 136 105

Höjd LD mm 105 94 206 250 383

Längd SD mm 254 254 233 283 283

Bredd SD mm 95 95 115 95 95

Höjd SD mm 251

Installation
• Kopplas in på hydraulledningar från kranens  
 lyft- och svängfunktion.
• Dämparen kopplas in på ledningarna till kranens  
 sväng och bomlyft, via tre slangar. Dämparen monteras  
 på valfri plats i närheten av funktionen.

KRANDÄMPARE
Produktegenskaper
• Ca 50 % reducerad risk för haveri till följd av  
 utmattning i kran och kraninfästning
• Upp till 30 % snabbare manöverrörelser
• Förbättrad förarkomfort och ergonomi
• Tryckstötar i svängens och bommens hydraulik går  
 in i krandämparen och släpps tillbaka när trycket går ner.   
 Krandämparen stryper inte ner kranens rörelser, tvärtom  
 kan kranen kan kranen köras snabbare.

TRYCKSTÖTAR I SVÄNGEN OCH BOMMENS HYDRAULIK GÅR 
IN I KRANDÄMPAREN OCH SLÄPPS TILLBAKA NÄR TRYCKET 
GÅR NER. KRANDÄMPAREN STRYPER INTE NER KRANENS 
RÖRELSER, TVÄRTOM KAN KRANEN KÖRAS SNABBARE.

Fäste LD
Part.nr 715650

INSTALLATION AV DÄMPARE SD PRO
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Installation av dämpare SD Pro

Hydraulisk installation

Placering
Montera dämparen i närheten av hydraulcylindern.
(Alt. kan dämparen placeras i närheten av 
hydraulventilen).

Obs! Dämparen bör monteras så att hydraulslangar 
till dämparen blir så korta som möjligt - helst ej över 
2m.

Krav på hydraulsystem
Funktionen på dämputrustningen kan bli sämre om det 
finns strypningar installerade mellan dämparen och 
hydraulcylindern.
Flytta, om möjligt, alla sådana strypningar närmare 
hydraulventilen.

INSTALLATION AV DÄMPARE SD PRO
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Installation av dämpare SD Pro

Hydraulisk installation

Placering
Montera dämparen i närheten av hydraulcylindern.
(Alt. kan dämparen placeras i närheten av 
hydraulventilen).

Obs! Dämparen bör monteras så att hydraulslangar 
till dämparen blir så korta som möjligt - helst ej över 
2m.

Krav på hydraulsystem
Funktionen på dämputrustningen kan bli sämre om det 
finns strypningar installerade mellan dämparen och 
hydraulcylindern.
Flytta, om möjligt, alla sådana strypningar närmare 
hydraulventilen.



Foto av Peter Lundström

Hultdins timmergripare finns i tre serier, var och en med lite olika egen-
skaper. Gemensamt för dem alla är dock att de utformats för att öka din 
produktivitet och tillverkats med kvalitet in i minsta detalj. I dag sitter 
våra gripare som  standard hos de flesta stora tillverkare av skotare.

I dag avverkas vartannat träd i världen med en Hultdins SuperCut – det säger  
en del om det kunnande som ackumulerats hos oss genom åren. Vårt mål är att 
göra ditt arbete så problemfritt som möjligt. Det försöker vi uppnå med innova-
tiva lösningar som t.ex. automatisk kedjesträckning, helt skyddad utmatnings-
cylinder och inbyggd proportionell kedjesmörjning.

De flesta av våra gripsågar används i helträdshantering men också 
i röjning  och underhållsarbete. Hultdins gripsågar dominerar 
marknaden. Med sex olika gripsågsserier som vardera innehåller ett 
antal modeller har vi marknadens bredaste sortiment.

Olja kladdar nästan alltid ner både skogen och maskinen. Våra 
pumpar använder istället biologiskt nedbrytbart kedjefett som bättre 
stannar kvar mellan kedjan och svärdet.

En hydraulisk dämpare gör att du kan arbeta snabbare och ökar såväl 
maskinens livslängd som din egen. Hydraulolja är ett utmärkt sätt att 
via cylindrar förflytta kraft, eftersom den är så stum. Men stumheten 
gör också att den vidarebefordrar vibrationer och stötar som sliter 
maskin och förare. Våra dämpare reducerar dessa negativa krafter 
utan att påverka maskinens prestanda.

Hultdin System AB är en av världens ledande tillverkare av komponenter till det 
mekaniserade skogsbruket. Med fokus på kundernas effektivitet och lönsamhet
har vi utvecklat ett brett sortiment, bestående av bland annat timmergripare,
entreprenadgripare, sågenheter, gripsågar, dämp- och smörjsystem.

DIN PRODUKTIVITET  
– VÅR DRIVKRAFT



Hultdin System AB
Box 100
Skolgatan 12
SE-939 31 Malå
+46 953 418 00
sales@hultdins.se hultdins.se


