
HYDRA DRIVE SYSTEM (HDS)

Hydra Drive System (HDS) 
HydraSpecmas nyudviklede hjultræk
Vores nyudviklede, energieffektive, hydrauliske hjælpetrækaksel hedder Hydra Drive System 
(HDS) og er til montering på græs-, entreprenør-, skov- og spulevogne. HDS anvender traktorens 
eget hydrauliksystem og ISOBUS el-system. Det er en Plug & Play løsning med 30 % mindre effekt-
behov! Og så er HDS netop blevet tildelt to ud af tre AGROMEK STARS…

Hydra Drive System består af en aksel med differentialespær 
og tromlebremser, samt hydraulisk hjælpetræk med påbyg-
get styresystem. Softwaren er bygget på Danfoss Plus+1, 
som er designet til et hårdt miljø og høj brugervenlighed. 
Systemet har et arbejdsområde op til 30 km/t og har indbyg-
get friløb, som kobler fra når hastigheden er udenfor arbejds- 
området. Maks. hastighed er 50 km/t.

Hvad kan Hydra Drive System 
Hydra Drive System (HDS) består af en komplet 10 -12 tons 
hjulaksel med påbygget differentialespær, tromlebremser, 
hydraulikmotor, tilhørende styreventiler samt betjeningsen-
hed til traktoren. 

I modsætning til andre kendte hjælpetræksystemer anvendes 
der kun én hydraulikmotor på dette system. Den sidder place-
ret, hvor kardanakslen normalt ville sidde.  
Hydraulikmotoren er en variable 800 cm3 motor, hvor de-
placementer kan justeres trinløst i 14 trin. Det giver mulighed 
for meget høj virkningsgrad og konstant træk. Traktorens 
eget hydrauliksystem udnyttes og kan anvendes – i et valgfrit 
rum – ved maks. flow fra ca. 50 - 200 LPM og traktorens mak-
simale tryk (typisk 200 bar). Maksimal effekt ca. 66 kW.

Systemets virkningsgrad er væsentligt højere end traditionelle 
hjælpetræksystemer, hvilket gør at effektbesparelsen fra 
traktoren er op til 30 %. 

Det giver følgende fordele:
• Større kraftoverskud til andre funktioner
• Mindre olieforbrug til hjælpetræk
• Mindre brændstofsforbrug

Med systemet følger et styresystem udviklet af Hydra- 
Specma på Danfoss Plus+1 platform. Systemet kan styres 
ved hjælp af et lille joystick, som monteres i traktoren. 

Systemet kan køres i både manuel eller auto mode.  
I auto mode er systemet aktivt fra 0,5 km/t op til maksimal 

hastighed og trækkraften kan justeres i op til 14 trin.  
Systemet virker også når der bakkes.

Når der køres over det valgfrie arbejdsområde, fra 0 - 30 km/t, 
kobler systemet automatisk ud. Maksimal hastighed er  
50 km/t. 

I forbindelse med softwareudvikling har HydraSpecma taget 
højde for functional safety. Det vil sige at de softwareelement-
er, som er anvendt fra Danfoss er sikkerhedsvurderet, dertil 
har HydraSpema risikovurderet hele systemet. Med systemet 
følger dokumentation som gør, at opbyggeren kan integrere 
det i maskinens CE-mærkning. 

AGROMEK STARS Special Edition 2021
Agromek har netop kåret vinderne af AGROMEK STARS  
Special Edition 2021, hvor HydraSpecma’s Hydra Drive  
System (HDS) blev klassificeret som en tostjernet nyhed. 

Vil du vide mere ?
Hvis du gerne vil vide mere om Hydra Drive System (HDS),  
så kontakt HydraSpecma på telefon 9735 0599.

HydraSpecma A/S · Bækgårdsvej 36 · 6900 Skjern · Tlf.: 9735 0599 · hydraspecma.com

Hydra Drive System er udviklet i samarbejde med Hvamø A/S.
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https://www.agromek.dk/agromek-stars?AgronewsID=1140
https://www.agromek.dk/agromek-stars?AgronewsID=1140

