HYDRAMOLD®

HEDIS-075.050

ECHIPAMENT HIDRAULIC DE FORŢĂ

ECHIPAMENT PENTRU CURBAT ŞINE DE TRAMVAI
75 tf
Rază de curbare şine 18 ÷ 50 m
Forţă maximă

Saboţi pentru
presare
Cilindru hidraulic
HCHDHCHD-075.050

Structura echipamentului
Echipamentul pentru curbat şine de tramvai
este compus din:
• dispozitiv de curbat şine de tramvai HDISHDIS075.050 (cadru metalic, cilindru hidraulic cu
dublu efect HCHDHCHD-075.050,
075.050 set de saboţi pentru
presare, dispozitiv de reglare, dispozitiv pentru
rulare şi dispozitiv de control);
• unitate de acţionare electro-hidraulică – 700
bar - HUEHHUEH-21.10.NSC.2;
21.10.NSC.2
• set furtunuri hidraulice flexibile HFHPHFHP-7/2.3000
asamblate cu semicuple rapide.

Şină de tramvai
tip NP4AS

Domeniul de utilizare

Dispozitiv de curbat şine de tramvai echipat cu set
de saboţi pentru curbat şine tip NP4AS

Curbarea şinelor de tramvai, în teren sau în
depouri, la construcţia sau mentenanţa căilor de
rulare pentru intersecţii şi ronduri de tramvai.

Unitate de acţionare electro-hidraulică
HUEHHUEH-21.010.NSC.2

Caracteristici tehnico-funcţionale
• forţa maximă:
75 [tf];
• cursă maximă tijă cilindru hidraulic: 50 [mm];
• distanţa dintre saboţii de rezemare: 1 [m]
• raze de curbare a şinelor:
- min. 18 [m];
- max. 50 [m];
• este echipat cu set de saboţi pentru presare
şină tramvai tip NP4AS;
• avans tehnologic în lungul şinei prin
deplasare pe role;
• dispozitiv de reglare şi control a săgeţii de
îndoire a şinei, prevăzut cu limitator;
• dispozitiv de reglare şi control a săgeţii de
îndoire a şinei, prevăzut cu limitator;
• dispozitiv de reglare pe verticală a zonei de
presare/ sabot cilindru.

Avantaje

Cadru
metalic

Dispozitiv de curbat şine tramvai
HDISHDIS-075.050

Set furtunuri hidraulice flexibile
HFHP-7/2.3000
Aplicaţie tehnologică:
Echipament pentru curbat şine tramvai echipat cu set de
saboţi pentru curbare şine tramvai tip NP4AS

• echipament modular, flexibil, uşor manevrabil;
• permite curbarea şinelor de tramvai atât spre interior cât şi spre exterior;
• la curbarea şinei în plan orizontal nu apar deformaţii în plan vertical;
• dispozitivul de curbat şine este uşor demontabil, pentru a permite echiparea rapidă cu saboţi cât şi în
vederea transportului;
• dispozitivul de reglare şi control a săgeţii de îndoire a şinei, prevăzut cu limitator, decuplează unitatea
electro-hidraulică la confirmarea realizării cursei tehnologie;
• dispozitivul de curbat şine este uşor demontabil, pentru a permite echiparea rapidă cu setul de saboţi
necesar tehnologic;
• raport optim între masa presei şi forţa dezvoltată datorită acţionării la presiuni de maxim 700 bar.
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