Sistemas de direção Danfoss

Em direção a uma
diferença competitiva

50

anos

de inovação
em direção
atendendo as
necessidades do futuro
por máquinas seguras e
de alto desempenho

powersolutions.danfoss.com

Soluções
de direção que
economizam seu
tempo e dinheiro
É preciso refletir muito ao escolher o melhor sistema de direção para o seu
equipamento mobil. De alta velocidade e precisão a baixa emissão de ruído e
segurança impecável, todas as suas necessidades devem ser convertidas em
uma solução confiável com uma clara vantagem competitiva.
Na Danfoss, nós fazemos parte do pensamento por você. Após 50 anos no
setor de direção, sabemos como antecipar as suas necessidades com soluções
inovadoras em direção hidráulica. Independe se você produz máquinas para
agricultura, construção ou manuseio de materiais, nossos sistemas podem
ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro.
O excelente desempenho das direções é fundamental para a máxima produtividade e conforto do operador no campo. Os sistemas devem responder ao
toque e serem capazes de girar suavemente, mesmo em espaços reduzidos.
Dependendo da tarefa, você pode se beneficiar do piloto automático para
manter a sua máquina no caminho certo.
Nós personalizamos nossos sistemas de direção à sua aplicação, tornando-os
o mais compacto possível para se encaixar perfeitamente à sua máquina.
Componentes robustos e de alta qualidade são usados em todas as unidades,
oferecendo o menor custo possível durante o ciclo de vida da peça. Desde
a menor unidade hidráulica até a solução de direção eletro-hidráulica mais
sofisticada, nosso portfólio de produtos pode atender a praticamente todas
as especificações.
Isso é o que nos tornou um líder global de mercado.

Criando as soluções de direção hidráulica
do futuro – há 50 anos
»

Sistemas de direção personalizados para aplicações individuais

»

O melhor desempenho de direção e disponibilidade de recursos

»

Excelente produtividade e satisfação do operador

»

Liderança de mercado em componentes de qualidade por custos,
durante o ciclo de vida, mínimos

»

Entregas corretas em curto prazo

»

Suporte mundial ao produto e às aplicações

Personalizado
para economizar
seu tempo e
dinheiro
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Conforto, confiabilidade e eficiência de custos
– direção ágil para todas as suas máquinas

Unidades de direção
hidráulica VSP (veículos
pequenos a médios)

Unidades de direção
hidráulica OSP (veículos
médios a grandes)

Unidades de direção
eletro-hidráulica (veículos
médios a grandes)

»

»

Alta pressão: 210-250 (280) bar

»
»

Deslocamento 50-1000 cm3/rev 3,05-61,02 pol.3/rev
Vazão da direção EH: 10-100 (400 com Amplificador
de vazão) l/min
Direção integrada e controlador de segurança projetados
para SIL 2 e nível de desempenho para agricultura (AgPl) d
As aplicações incluem: sistemas de direção automática para
tratores grandes, colheitadeiras e pulverizadores; joystick e
minivolante para máquinas de pavimentação de estradas,
incluindo pás-carregadeiras, rolos compactadores
e motoniveladoras

Tecnologia OSP comprovada

A leve e proficiente VSP

»

Nossas inovações em direção começaram com unidades
hidráulicas para manobrar com leveza e eficiência. Atualmente,
os OEMs no mundo conhecem nossa tecnologia OSP por sua
direção precisa e consistente, baixo nível de ruído e eficiência
de custo em todo o seu ciclo de vida.

Às vezes, um desempenho de direção de alta qualidade pode ser
alcançado com menos. Nossa série VSP para aplicações de menor
potência atende a essa necessidade – combinando o melhor da
OSP em um pacote leve e de baixa manutenção.

»

Opções tais como amplificação de vazão do load-sensing
significam que mesmo os veículos maiores podem ser dirigidos
manualmente com esforço mínimo do operador. Em caso de falha,
isso oferece a melhor direção de emergência.

Disponível em uma variedade de opções, as unidades de direção
VSP são acompanhadas pelo nosso costumeiro suporte de alto
nível, reduzindo seu tempo de engenharia e acelerando o tempo
para colocação no mercado.

»

Pressão média:
170-190 bar
Deslocamento:
50-400 cm3/rev
3,05-24,41 pol. 3/rev
As aplicações incluem
tratores de baixa a média
potência, empilhadeiras e
retroescavadeiras.

»

»

Alta pressão:
210-240 bar
Deslocamento:
40-1200 cm3/rev
2,44-73,23 pol.3/rev
As aplicações incluem: tratores,
empilhadeiras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras e rolos
compactadores

»
»

Precisão, velocidade
e segurança funcional
– mantendo você em
dia com os padrões
internacionais
Sistema de direção inteligente
A procura por máquinas mais rápidas e de desempenho mais preciso pedia um
veículo de manejo aprimorado e controle de direção inteligente. Para atender
a essa necessidade, desenvolvemos nosso sistema de direção eletro-hidráulico
OSPE, integrando a nossa tecnologia de direção OSP com uma válvula eletrohidráulica.
O OSPE é um sistema de direção customizado para dar maior estabilidade ao
veículo em altas velocidades e uma sensação automotiva. Usado com nosso
controlador eletrônico de direção e segurança PVED-CLS, o OSPE oferece
funcionalidade de segurança totalmente integrada certificada para o nível
de integridade de segurança (SIL) 2.
Desenhos compactos de máquina podem significar, contudo, que o OSPE não é
uma escolha viável, simplesmente por falta de espaço. Em lugar dele, você pode
escolher a nossa válvula em linha EHi, um economizador de espaço avançado e
facilmente configurável que também funciona com o PVED-CLS. O EHi atende
aos requisitos de segurança do nível de desempenho para agricultura (AgPl) d.

Certificado
para atender às
suas necessidades
de segurança

Devido aos componentes de nossa direção eletro-hidráulica serem compatíveis
com os fornecedores líderes de sistemas GPS, nós podemos lhe oferecer todo
suporte para sistemas de direção autoguiados. Máquinas agrícolas de altíssimo
nível estabeleceram como resultado novos padrões para precisão – atingindo
maior rendimento em cada colheita.
Com nossa válvula de direção EHPS, você verá que mesmo os maiores veículos
articulados se tornam suaves e fáceis de dirigir. O desempenho da máquina e
o conforto do operador nunca foram tão bons.

Tecnologia com segurança embutida
A direção à prova de falhas é um requisito crítico nas máquinas autopropelidas.
Ajudamos você a obtê-la integrando a funcionalidade da segurança ao design
das nossas unidades de direção inteligentes.
Atualmente, a segurança funcional é objeto de legislação governamental
abrangente e de padrões do setor. A Diretiva de Máquinas da União Europeia
2006/42/EC, por exemplo, solicita que todos os OEMS façam uma análise
abrangente de risco e perigos de acordo com padrões tais como ISO 13849
e ISO 25119 (EN16590).
Nossa tecnologia de direção atende às suas necessidades de segurança e de
desempenho, oferecendo a vantagem competitiva extra de um tempo menor
para colocação no mercado. Você pode também nos chamar para treinamento
e suporte ao realizar avaliações de perigos e riscos das funções dos veículos.

Sobre a
Danfoss Power Solutions
A Danfoss Power Solutions é um fabricante e fornecedor global de componentes
eletrônicos e hidráulicos de alta qualidade. Somos especializados em fornecer
tecnologia de ponta e soluções que superam em excelência as mais agressivas
condições de operação do mercado mobil fora de estrada. Apoiados em nosso
extenso conhecimento de aplicações, trabalhamos lado a lado com nossos clientes
para garantir desempenho excepcional em uma ampla variedade de veículos fora
de estrada. Ajudamos OEMs em todo o mundo agilizarem o desenvolvimento de
sistemas, reduzindo custos e trazendo veículos ao mercado de forma mais rápida.
Danfoss Power Solutions – seu parceiro mais forte em hidráulica mobil.
Produtos que oferecemos:
• Motores de pistões axiais
•	
Bombas e motores de pistões axiais
de circuito fechado
• Displays
•	
Direção eletro-hidráulica
• Produtos eletro-hidráulicos
• Direção hidráulica
• Sistemas integrados
•	
Joysticks e comandos de controle

•	
Microcontroladores e Software
•	
Bombas de pistão axial de circuito aberto
• Motores orbitais
• PLUS+1® GUIDE
• Comandos proporcionais
• Sensores
• Direção Hidrostática
• Acionamentos para Caminhões Betoneiras

Onde quer que veículos fora de estrada estejam trabalhando, lá está a Danfoss
Power Solutions. Oferecemos suporte técnico especializado em todo o mundo,
assegurando as melhores soluções e garantindo o desempenho superior. E com uma
extensa rede de Parceiros de Serviço Globais, também fornecemos serviços globais,
abrangendo toda a nossa linha de produtos.
Visite www.powersolutions.danfoss.com para obter mais informações
sobre os produtos.
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