
Silniki hydrauliczne są jednostkami napędowymi do bardzo wielu 

maszyn i urządzeń. Napędy wykorzystujące energię hydrauliczną zajmują 

istotne miejsce w wielu dziedzinach przemysłu. Silniki hydrauliczne 

satelitowe znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle maszyn budowla-

nych, w maszynach górniczych, w przemyśle obronnym. 

Zalety silników satelitowych:

• mniejsze gabaryty i waga (możliwość zabudowy  

w trudno dostępnych miejscach),

• mała wrażliwość na zanieczyszczenie cieczy,

• możliwość stosowania ekologicznych cieczy roboczych innych niż 

olej hydrauliczny, tj.: woda, emulsja wodno-olejowa, oleje roślinne,

• brak zewnętrznej linii przeciekowej,

• możliwość pracy w trudnych warunkach i przy dynamicznych 

obciążeniach.

Hydraulic motors are driving units in many machines and equipment.  

The drives that use hydraulic energy plays an important role in many areas 

of industry. Satellite hydraulic motors find application, among other things, 

in construction machines industry, mining machinery, defence industry. 

 

Advantages of satellite motors:

• smaller size and lower weight (can be installed in difficult  

to access places),

• lower sensitivity to contamination of the fluid,

• possibility of using ecological working fluids other that hydraulic oil, 

e.g. water, water-oil emulsion, vegetable oils, etc.,

• lack of external leak line,

• possibility of operation in difficult conditions at dynamic loads.
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1,5/60 313

22 25

870

2÷400 0÷21,5/70 365 1020
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2,1/100 1050 3800

3,5/80 2240

22 25

5600
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