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Het multifunctionele 
synchrone hefsysteem

• Heffen en plaatsen van bruggen 
• Verschuiven van brugdekken 
• Brugonderhoud 
• Duwen en verschuiven van tunnelelementen 
De EVO-serie: synchrone hefsystemen 
• Heffen en neerlaten van zware inrichtingen 
• Heffen, neerlaten, waterpas stellen en wegen van
zware constructies en gebouwen 
• Structurele tests en pijlertests 
• Heffen en wegen van olieplatforms 
• Waterpas stellen van de fundering voor on- en
offshore windturbines 
• Verwijderen van pijlers/lastverplaatsing van
tijdelijk staalwerk 
• Funderingen stutten. 

Standaard toepassingen van  
synchrone hefsystemen 

 
Met het EVO-systeem zijn de

toepassingsmogelijkheden voor aandrijving van
gekoppelde hydraulische cilinders eindeloos: enkel- of  

dubbelwerkende cilinders, duw- of trekcilinders,
klimvijzelcilinders, holle plunjercilinders of

borgmoercilinders. 
Het EVO-systeem heeft 9 werkmodi. De operator kan

naar de volgende menu's navigeren:  
1. Manual (handbediening) 
2. Pre-Load (voorbelasting) 
3. Automatic (automatisch) 

4. Retract Fast (snel terugtrekken) 
5. Depressurize (drukloos maken) 

6. Tilting (kantelen) 
7. Stage Lift (klimvijzel) 
8. Weighing (wegen)*  

9. Center of Gravity determination 

• Modulair hefsysteem voor besturing van 4, 8 of 12
hefpunten 
• Kan worden aangesloten op enkel- of
dubbelwerkende cilinders met dezelfde of andere
hefcapaciteiten 
• Systeem met PLC-besturing en geïntegreerd 700
bar hydraulisch aggregaat, 3,0 kW motor, 250 liter
reservoir 
• Netwerkmogelijkheden om max. 4 HPU's draadloos
op een afzonderlijke hoofdregelkast aan te sluiten 
• Intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige
installatie, bediening en navigatie 
• Gegevensopslag en opnamemogelijkheden 
• Aandrijving met een draaistroommotor (VDFM) en
een PLC voor een uiterst nauwkeurige
synchronisatie en controle van de olieopbrengst. 
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EVO-8 (hier weergegeven met optionele cilinders en kabelslagsensoren) 

3600 ton tunnelboormachine neergelaten en in de startpositie geplaatst met
het synchrone hefsysteem uit de EVO-serie.  

Werkmodi van het EVO-systeem 

* Beschikbaar in het EVO-W systeem 
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Aantal hefpunten:

1,0 mm over gehele slag

Nauwkeurigheid van het EVO-systeem

1% van eindschaal

Hefcilinders
Zie 'Cilinders en hefproducten'
in onze catalogus voor het
volledige assortiment cilinders
van Enerpac

Duwen van tunnelelementen: synchroon
systeem met meerdere hefpunten om de
tunnelsegmenten hydraulisch onder de
spoorlijn te duwen. 

De fundering van een gebouw heffen en
waterpas stellen. 

Bij het heffen en voortduwen van een 43.000 ton drijvend olieproductiesysteem
van het GumusutKakap offshore-veld in Maleisië werd een nieuwe standaard op
gebied van veiligheid behaald. Het geavanceerde synchrone hydraulische
systeem uit de EVO-serie werd gebruikt om zware constructies te heffen,
balanceren, wegen en soepel te verschuiven. 

EVO-Serie Synchrone hefsystemen 
by ENERPAC

Wat is synchroon heffen?  
Wanneer zware objecten zeer nauwkeurig
moeten worden verplaatst, moeten de
bewegingen van meerdere hefpunten worden
bestuurd en gesynchroniseerd. 

De PLC-besturing gebruikt feedback van
meerdere sensoren om het heffen, neerlaten
en positioneren van grote, zware of complexe
constructies te besturen, ongeacht de
gewichtsverdeling. 
Door de olietoevoer naar elke cilinder te
variëren, behoudt het systeem een zeer
nauwkeurige positiebesturing. Deze besturing
zorgt ervoor dat de constructie betrouwbaar
blijft en leidt tot een hogere productiviteit en
veiligheid van het heffen door handmatige
interventie te voorkomen. 
PLC-bestuurde synchrone hefsystemen geven
minder risico op buigen, draaien of hellen door
ongelijke gewichtsverdeling of verschuiving
van de last tussen de hefpunten. 

Voordelen van het Enerpac EVO-systeem 
Precisiecontrole van meerdere hefpunten 
* Grondige kennis en beheer van het hefproces
vanaf een centraal besturingssysteem komt de
veiligheid en de operationele productiviteit ten
goede. 
* Programmeerbaar synchroon heffen. 
* Automatisch stoppen bij een vooraf
ingestelde cilinderslag of lastlimiet. 

Veilige en efficiënte verplaatsing van de last 
* Het systeem is beveiligd met
waarschuwings- en stopfuncties waarmee een
optimale veiligheid wordt gerealiseerd. 

Grote nauwkeurigheid 
* Aandrijving met een draaistroommotor
(VDFM) en een PLC voor een uiterst 

nauwkeurige synchronisatie en controle van de
olieopbrengst, slag en snelheid.  
* Afhankelijk van de gebruikte
cilindercapaciteiten kan een nauwkeurigheid
van 1,0 mm tussen de hefpunten worden
bereikt. 

Eenvoudige bediening 
* Gebruiksvriendelijke interface: visuele
schermen, pictogrammen, symbolen en
kleurcodering. 
* Eén enkele operator bestuurt het hele proces. 

Bewaking en registratie van gegevens 
* Weergave van alle gegevens van het
hefproces. 
* Registratie van gegevens met door de
gebruiker gedefinieerde intervallen. 
* Gegevensopslag en uitlezeing voor
rapportage. 

Netwerkmogelijkheden 
* Het Ethernet IP-protocol voor communicatie
tussen de hydraulische aggregaten maakt
eenvoudig plug-and-play mogelijk. 

Wereldwijd gestandaardiseerd systeem 
* Enerpac is wereldwijd actief zodat u altijd
bent verzekerd van lokale ondersteuning. 

EVO-W weegsysteem 
Weegtoepassingen met een nauwkeurigheid  
van 1% 
* Inclusief gekalibreerde sensoren en
automatische kalibratie van externe
krachtopnemers. 
* Functionaliteit voor bepaling van het
zwaartepunt. 
Parameters voor 'wachttijd voor stabilisatie' en
'aantal cycli'.
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