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Dehaco Hyrax: zarážení a hutnění
Zatloukání štětovnic

Zatloukání kůlů  

Zhutňování zeminy

Zhutňování uhlí na skládce

Spolehlivost, bezpečnost a extrémní výkon jsou 
všechno klíčové vlastnosti nejnovějších modelů 
vibračních desek DEHACO HYRAX. 
Modelová řada HYRAX je společností DEHACO 
vyráběna v  Nizozemí. Tyto desky jsou 
výsledkem 30 let zkušeností okolo vývoje a 
výroby hydraulických vibračních desek.

Vysoce kvalitní komponenty a výrobní procesy 
zaručují špičkový výkon.
Inteligentní systém DUAL POWER SYSTEM -
IDP System® - vyvinutý v DEHACO, umožňuje 
synchronizovat a měnit směr otáčení 
hydromotorů pohonu vibrační desky. Tím je 
velmi zvýšena účinnost  desky pro všechny 
aplikace.
Systém bezpečnostních pásů zajišťuje, že 
desky HYRAX jsou v souladu s nejpřísnějšími 
bezpečnostními požadavky.

Vibrační desky HYRAX jsou vhodné pro použití
na široké řadě nosičů. Při použití 
rychloupínacích systémů je pak nasazení desek 
HYRAX ještě efektivnější. 
Automatické pojistné tlakové ventily zajišťují 
bezpečné připojení k hydraulickému okruhu 
nosiče

Nejmenší modely HYRAX 125 a HYRAX 175 
mají jeden hydromotor se závažím.
Větší desky HYRAX 250 a HYRAX 400 mají 
dvojici oddělených hydromotorů se závažím.
Systém HYRAX nepoužívá převodovku, 
zjednodušuje to údržbu a celkovou výdrž 
pohonného systému desky.

Úplný seznam technických specifikací a 
vysvětlení funkcí vibrační desky naleznete v 
této brožuře.
Údaje obsažené v tabulkách Vám pomohou ve 
výběru ideální desky dle Vašich požadavků pro 
využití na Vašem nosiči.
DEHACO zástupci jsou Vám vždy ochotni 
pomoci při Vašem výběru.
Je také možno navrhnout výrobu speciálního 
řešení přesně dle Vašich potřeb a požadavků.
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Funkce

Doplňky a příslušenství

Safety Belt System

Gumové silentbloky namontované mezi 
spodní a horní částí desky filtrují a eliminují 
přenos vibrací na nosič. Tyto silentbloky jsou 
extrémně namáhány a podléhají opotřebení. 
Pro případ utržení silentbloků navrhlo 
DEHACO systém bezpečnostních pásů - 
SAFETY BELT SYSTEM 
Bezpečnostní pás zajišťuje, že v případě 
utržení silentbloků nedojde k upadnutí spodní 
vibrační plotny s hydromotory do prostoru 
pod vibrační deskou, nedojde tak k ohrožení 
pracovníků v okolí desky.
Tento systém zajišťuje, že desky HYRAX 
jsou v souladu s těmi nejpřísnějšími 
bezpečnostními předpisy.
I přes tento systém DEHACO doporučuje 
vizuální kontrolu silentbloků před prací.

Bezpečné použití díky zabudovanému 
bezpečnostnímu pásu.

Vhodné pro zatloukání, uvolňování 
štětovnic.

Vysoký výkon a nárazová energie.

Velmi velká amplituda /rozkmit/

Snadná údržba.

Navrženo a vyrobeno v Nizozemsku.

Pro snadné polohování je možné 
zhutňovač kombinovat s mechanickým 
nebo hydraulickým rotátorem.

Pod zhutňovač lze namontovat 
příslušenství, držáky na zatloukání kůlů 
jsou k dispozici v různých průměrech.

Lze připojit hydraulickou svěrku na 
štětovnice s upínací silou 350 kN, aby 
byl Hyrax vhodný pro zatloukání 
štětovnic.

Safety Belt System

Hyrax 125 - 175

Hydraulicky poháněný 
excentr se závažím

Intelligent Single Power 
System® (ISP-System®)

Safety Belt System -
bezpečnostní závěsný systém

Nejmenší desky série HYRAX jsou osazeny 
jedním vibračním hydromotorem. 
Hydraulický okruh desky je chráněn speciálně 
navrženým a patentovaným "inteligentním 
jednotným systémem výkonu" - Intelligent 
Single Power System

ISP System®

Systém ISP zajišťuje bezpečnou a 
efektivní práci hydraulického 
zhutňovače.

zajišťuje ochranu proti vstupnímu přetlaku (bar) 
řídí průtok oleje v zařízení (l/min) 
obsahuje funkci hydraulického obtoku pro 
ochranu hydromotoru - lekáž
chrání hydraulický systém při poruše hadic



6 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)  T +31 (0)88 20 20 600   •   info@dehaco.nl   •   www.dehaco.nl 7

HYRAX 125 HYRAX 175

Te
ch

ni
ck

á 
sp

ec
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ka
ce

Hmotnost nosiče (1) t 1,2 - 2,5 2 - 5

Pracovní hmotnost (2) kg 133 212

Standardní hmotnost (3) kg 115 183

Výška mm 364 503

Rozměry hutnící plotny (d x š) mm 480 x 340 520 x 455

Průtok oleje (4) l/min 25 35

Pracovní tlak bar 140 - 180 140 - 180

Pojistný ventil - hodnota bar 210 210

Frekvence RPM 3000 3000

Hutnící síla kN 11 23

Pr
vk

y 
vý

ba
vy

Safety Belt system

ISP-System®

IDP-System® - -

Mechanická rotace -

Hydraulický rotátor -

Hydraulická svěrka na larseny - -

Objednací číslo 1810.0015 1810.0016

Hyrax 125 - 175

Specifikace

 Standard
 Volitelně

-  Není v nabídce

(1) Hmotnosti platné pouze pro standardní nosiče. Všechny odchylky musí být dohodnuty se
zástupcem DEHACO, případně se zástupcem výrobce nosiče

(2) Hmotnost zhutňovače včetně standardní horní konzoly a sady hadic.

(3) Standardní hmotnost zhutňovače bez horní konzoly, hadic nebo rotace.

(4) V závislosti na technických vlastnostech rypadla.

Možnosti sestavení

Hyrax 175 
Standardní deska+ 
Mechanická rotace

Hyrax 175 
Standardní deska + 
Hydraulický rotátor

Objednací čísloModel Typ

Mechanická rotace pro hydraulickou vibrační desku HYRAX 175 - 250 - 400
HYRAX 175 Mechanická rotace typ DMR40 pro Hyrax 175/250/400 1825.0182

 Hydraulický rotátor pro hydraulickou vibrační desku HYRAX 175
HYRAX 175 Hydraulický rotátor typ DHR65 pro Hyrax 175 včetně připojovací sady 1825.0202
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Pile Driving CompactingPile Driving Compacting
Lineární pohyb hydromotorů je ideální pro 
zarážení, beranění kůlů, štětovnic, larsenů

Oscilační pohyb je ideální pro hutnění ploch, 
zásypů ve výkopech, apod. 

Hyrax 250 - 950

IDP System®

Inteligentní Dual Power System je speciálně
navržen k zajištění bezpečného a účinného
fungování vibrační desky.

Ochrana proti přetlaku (bar) 
Řídí průtok oleje v zařízení (l/min) 
Funkce hydraulického obtoku pro ochranu 
hydromotorů
Funkce ochrany při prasknutí tlakové či zpětné 
hadice

Dual Power
‘Dual Power’ je název podle dvou možných poloh 
nastavení směru otáčení hydromotorů pomocí 
jediného přepínače.

Beranění
Spínač v poloze "beranění" - jeden hydromotor se 
otáčí ve směru hodinových ručiček, druhý proti 
směru. Vznikají lineární vibrace ideální pro 
zarážení kůlů, štětovnic, larsenů

Hutnění
Spínač v poloze "hutnění" - oba hydromotory se 
točí stejným směrem. Vznikají lineární oscilace, 
ideální pro hutnění.

Dva hydromotory se závažím

Intelligent Dual Power 
System® (IDP-System®)

Safety Belt System -
bezpečnostní závěsný systém
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HYRAX 250 HYRAX 400

Te
ch
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Hmotnost nosiče (1) t 3,5 - 9 8 - 18

Pracovní hmotnost (2) kg 302 475

Standardní hmnotnost (3) kg 272 415

Výška mm 603 698

Rozměry hutnící plotny (d x š) mm 545 x 602 570 x 617

Průtok oleje (4) l/min 40 85

Pracovní tlak bar 140 - 180 140 - 180

Pojistný ventil - hodnota bar 210 210

Frekvence RPM 3000 3000

Hutnící síla kN 43 91

Pr
vk

y 
vý

ba
vy

Safety Belt system

ISP-System® - -

IDP-System®

Mechanická rotace

Hydraulický rotátor

Hydraulická svěrka na larseny

Objednací číslo 1810.0012 1810.0013

Hyrax 250 - 400

Specifikace

 Standard
 Volitelně

-  Není v nabídce

Možnosti sestavení

Hyrax 250 - 400 
Standardní deska +  
Mechanická rotace

Hyrax 250 - 400 
Standardní deska+  
Hydraulický rotátor

Objednací čísloModel Typ

Mechanická rotace pro hydraulickou vibrační desku HYRAX 175 - 250 - 400
HYRAX 250 - 400 Mechanická rotace typ DMR40 pro Hyrax 175/250/400 1825.0182

Hydraulický rotátor pro hydraulickou vibrační desku HYRAX 250 - 400
HYRAX 250 Hydraulický rotátor typ DHR75 pro Hyrax 250 včetně připojovací sady 1825.0194

HYRAX 400 Hydraulický rotátor typ DHR135 pro Hyrax 400 včetně připojovací sady 1825.0195

Dehaco hydraulická svěrka
na larseny DK40-B

Te
ch

ni
ck

á 
sp

ec
ifi

ka
ce Hmotnost kg 265

Průtok oleje l/min 10 - 40

Pracovní tlak bar 160 - 350

Objednací číslo 1810.0001

(1) Hmotnosti platné pouze pro standardní nosiče. Všechny odchylky musí být dohodnuty se
zástupcem DEHACO, případně se zástupcem výrobce nosiče

(2) Hmotnost zhutňovače včetně standardní horní konzoly a sady hadic.

(3) Standardní hmotnost zhutňovače bez horní konzoly, hadic nebo rotace.

(4) V závislosti na technických vlastnostech rypadla.
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HYRAX 700 HYRAX 950

Te
ch
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ck
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ce

Hmotnost nosiče (1) t 13 - 25 22 - 45

Provozní hmotnost (2) kg 974 1224

Standardní hmotnost (3) kg 785 1035

Výška mm 755 863

Rozměry hutnící plotny (d x š) mm 675 x 770 810 x 750

Průtok oleje (4) l/min 140 230

Pracovní tlak bar 140 - 180 140 - 180

Pojistný ventil - hodnota bar 210 210

Frekvence RPM 3000 3000

Hutnící síla kN 159 240

Pr
vk

y 
vý

ba
vy

Safety Belt system

ISP-System® - -

IDP-System®

Mechanická rotace

Hydraulický rotátor

Hydraulická svěrka na larseny -

Objednací číslo 1810.0017 1810.0018

Hyrax 700 - 950

Specifikace

 Standard
     Volitelně
-   Není v nabídce

Možnosti sestavení

Objednací čísloModel Typ

Mechanická rotace pro hydraulickou vibrační desku HYRAX 700 - 950
HYRAX 700 - 950 Mechanická rotace typ  DMR200 pro Hyrax 700/950 1825.0227

Dehaco  hydraulická 
svěrka na larseny DK40-B

Te
ch

ni
ck

á 
sp

ec
ifi

ka
ce Hmotnost kg 265

Průtok oleje l/min 10 - 40

Pracovní tlak bar 160 - 350

Objednací číslo 1810.0001

Hyrax 700 - 950 
Standardní deska +  
Mechanická rotace

(1) Hmotnosti platné pouze pro standardní nosiče. Všechny odchylky musí být dohodnuty se
zástupcem DEHACO, případně se zástupcem výrobce nosiče

(2) Hmotnost zhutňovače včetně standardní horní konzoly a sady hadic.

(3) Standardní hmotnost zhutňovače bez horní konzoly, hadic nebo rotace.

(4) V závislosti na technických vlastnostech rypadla.
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Speciální zakázková provedení

Hyrax 1500 

Hyrax 2300 
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Vodní protiprachová děla
Bazpečnostní produkty - 
řešení azbestových zátěží

Hydraulická 
přídavná zařízení
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Dehaco si vyhrazuje právo vyvíjet a měnit výrobky bez předchozího 
upozornění. Tiskové chyby a chyby v údajích vyhrazeny.
Barva produktů se může mírně lišit od barev uvedených v této brožuře.




