
                     

    
          POMPA 423-01-0001

                

INORMACJE  O PRODUKCIE

• POMPA HAMULCOWA DO ŁADOWAREK Ł-34 „STALOWA WOLA”

DODATKOWE INFORMACJE
 

• WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
• MOŻLIWOŚĆ REMONTOWANIA
• MOCOWANIE KOŁNIERZOWE

                                                                                                     

        

    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy. 

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

                     



              

               POMPA OLEJOWA 
                        ADG 1.6       
       
               
                  CISNIENIE      WYDAJNOŚĆ
             

           (  3 ATM  )         ( 1,6L/MIN )

INORMACJE  O PRODUKCIE

• UKŁAD SMAROWANIA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH HECKERT I INNE:

DODATKOWE INFORMACJE

• MOCOWANIE KOŁNIERZOWE

                                                                                                     
     

     
    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

                     



                   

              POMPA OLEJOWA 
                         WKA    25 
 
 

              CISNIENIE              WYDAJNOŚĆ
               (  3 ATM  )               (  2,5L/MIN  )

INORMACJE  O PRODUKCIE

• UKŁAD SMAROWANIA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

DODATKOWE INFORMACJE
 

• MOCOWANIE KOŁNIERZOWE

                                                                                                     
     

     
    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy. 

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

              



                 

               POMPA OLEJOWA 
                         WKA    40
 
 

                CISNIENIE      WYDAJNOŚĆ
                  (  3 ATM  )        (  4L/MIN   )

INORMACJE  O PRODUKCIE

• UKŁAD SMAROWANIA CZĘŚĆ MASZYN I URZĄDZEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

• MOCOWANIE BEZPOŚREDNIO NA WAŁKI NAPĘDOWE

                                                                                                     
     

     
    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

                  



                  POMPA OLEJOWA 
                        PZ 6 A - P      
 
 

                               WYDAJNOŚĆ
                                ( 6.3 L/ MIN )
   

INORMACJE  O PRODUKCIE

• WYKONANIE NA OBROTY LEWE LUB PRAWE

ZASTOSOWANIE
 

• ZASILACZE HYDRAULICZNE
• URZĄDZENIA GÓRNICZE
• KOPARKO ŁADOWARKI „OSTRÓWEK”

                                                                                                     
     

     
    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy. 

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



                     

           
             POMPA OLEJOWA 
                           PZ 10      
 
 

                            WYDAJNOŚĆ
                              (  10L/MIN  )

INORMACJE  O PRODUKCIE

• MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NA LEWE OBROTY

ZASTOSOWANIE
 

• ZASILACZE HYDRAULICZNE
• URZĄDZENIA GÓRNICZE
• KOPARKO ŁADOWARKI „OSTRÓWEK”

                                                                                                     
     

     

    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

              



                   POMPA OLEJOWA 
                         PZ 1-40S
 
 

     

ZASTOSOWANIE
• PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
• RÓWNIARKI DROGOWE
• SKRZYNIE PRZEKŁADNIOWE U-35

                                                                                                     
     

     
    

Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda
pompa  do  oleju  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą
niezawodność  wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają
doskonałą  wydajność  sprzętu.  Konstrukcja  pomp,  wszelkie  elementy  uszczelniające  i  akcesoria
zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została
optymalna szczelność i odporność każdej pompy. 

• SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1

                     



                    

                     SIŁOWNIK 
                      325-01-0017
 
 

     

INORMACJE  O PRODUKCIE

• MOŻLIWE WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO

ZASTOSOWANIE

• CZĘŚĆ SKŁADOWA SKRZYNI BIEGÓW KOPARKO-ŁADOWAREK Ł -34
 

                                                                                                     
     

     
    

Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element
został  wykonany  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą  niezawodność
wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają  doskonałą
wydajność oferowanego sprzętu.



                     

                  
                 ZAWÓR  Z 74
                      
 
 

     

INORMACJE  O PRODUKCIE

• MOŻLIWE WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
• MOŻLIWE REMONTY

ZASTOSOWANIE
• ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO ROZDZIELACZY R-97

 

                                                                                                     
     

     
    

Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element
został  wykonany  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą  niezawodność
wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają  doskonałą
wydajność oferowanego sprzętu.



                     

                  ROZDZIELACZ 
                      325-01-0018
 
 

     

INORMACJE  O PRODUKCIE

• CZĘŚĆ SKŁADOWA POKRYWY STERUJĄCEJ 325-04-0002
• WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
• MOŻLIWOŚC REMONTU

ZASTOSOWANIE
 

• KOPARKO-ŁADOWARKI  Ł-34

                                                                                                     
     

     
    

Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element
został  wykonany  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą  niezawodność
wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają  doskonałą
wydajność oferowanego sprzętu.



        
    KOŁPAK RBS 10 / RBS 16

           

INORMACJE  O PRODUKCIE

• DŹWIGNIA STEROWANIA ROZDZIELACZEM RBS

ZASTOSOWANIE

• ROLNICTWO, PRZEMYSŁ

                                                                                                     
     

     
    

Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element
został  wykonany  z  wysokiej  jakości  materiałów,  gwarantujących  doskonałą  niezawodność
wyrobów.  Innowacyjna  technologia  i  sprawdzone  metody  produkcji  zapewniają  doskonałą
wydajność oferowanego sprzętu.



ZAŁĄCZNIK NR.1

DANE TECHNICZNE

Symbol
wyrobu

Ciśnienie tłoczenia
Wydajność
nominalna

Qnom

Liczba obrotów
nominalnych

nnom

Zakres obrotów
nnom ÷ nmax

Zapotrzebow
anie mocy
przy Qnom i

pmax

nominalne
pnom

maksymalne
pmax

MPa MPa dm3/min obr/min obr/min kW

PZ-6.3
PZ-6.3A

10
16

6,3

1500

600 ÷ 2000

2,7
PZ-10

PZ-10A 10 4,0
PZ-16

PZ-16A 16 5,9
PZ-18

PZ-18A 20 6,6
PZ-40T

PZ-40AT 12,5 40 13,9
PZ-63

PZ-63A 6,3 10
63

600 ÷ 1800 13,9
PZ-63T

PZ-63AT 12,5 16 600 ÷ 2000 22,0
PZ-100

PZ-100A 6,3 8
100

600 ÷ 1800 17,4
PZ-100T

PZ-100AT 10 12,5 600 ÷ 2000 27,9

Max skorygowany poziom mocy akustycznej przy parametrach nominalnych .................. 85 dB (A)
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