
   

Pressmeddelande   Mittia Skogstransport i Ljusdal - augusti 2017 

 

Olsbergs styrsystem utökas med minispakar, nya DA26 och hydraulservo 

 

Olsbergs Minispakar 

På Mittia visas Olsbergs minispakar som tagits fram efter önskemål från marknaden och är 
ett alternativ till de traditionella Olsbergsspakarna med det välkända pistolgreppet. 

Båda spaklösningarna har möjlighet att ställa in upp till fem personliga förarprofilen för 
enkel och smidig anpassning till körsätt för att få maximal produktivitet och körglädje. 

Olsbergs styrsystem är välkända för sina mycket goda samkörningsegenskaper 

Olsbergs ventiler Q200 och Q300 är lastkännande och har tryckkompensatorer som 
standard. Ventilhusen med dess invändiga kanaler är precisionsgjutna i ett block och klarar 
höga tryck och höga flöden. Slider och alla övriga ingående delar är tillverkade med snäva 
toleranser för att ventilerna skall kunna styras med stor precision. Detta är viktiga 
grundförutsättningar för de mycket goda samkörningsegenskaper som kännetecknar 
Olsbergs styrsystem. 

Ny ventilstyrning DA26 

På Mittia visas också ventilstyrning DA26 som är ett alternativ till nuvarande distribuerade 
CAN bus system med DA moduler. I DA26 sitter styrelektroniken centralt i en box och 
därifrån går kablage ut till magneterna/positionerarna på ventilen. 

DA26 är utformad för att tåla de tuffa förhållanden som råder för timmerekipage och kablaget 
ger flexibilitet med avseende på placering och konfiguration. DA26 har modulär design, lock 
och låda, där varje modul totalt kan styra sex ventilsektioner på en alternativt flera ventiler, 
eller styra 12 on/off funktioner.  
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Olsbergs hydraulservo, Positionerare H8 

Som ett alternativ till manuella system finns nu även ett hydraulservo som en valmöjlighet. 
Positionerare H8 kan anslutas till förekommande hydraulspakar och fotpedaler som finns på 
marknaden. Det ger ett mjukare körsätt än en manuell kran med länkagelösning och 
dessutom möjlighet till en flexiblare placering av ventilen på kranen. 

 

 

 

Bildtext: Lastkännande och tryckkompenserad ventil Q200 med styrelektronik DA26 

 

 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Anna-Karin Jönsson 
Marketing & Sales Manager 
Olsbergs Electronics AB 
Tel. 08 511 858 55 
E-mail: ajn@olsbergs.se 

 

Olsbergs är ledande tillverkare av elektro-hydrauliska styrsystem till skogskranar och 
styckegodskranar. Olsbergs tillverkar alla produkter och system "från ax till limpa" i egna 
fabriker i Sverige för att ha fullständig kontroll på hela tillverkningskedja och på så vis 
säkerställa hög och jämn kvalitet. 
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