


Variable pumper for PTD � 

BESKRIVELSE 

V60N-060 ROYN-1-0-03/LSNR-350 

V60N-060 LOYN-1-0-03/LSNR-350 

V60N-090 ROYN-1-0-03/LSNR-350 

V60N-090 LOYN-1-0-03/LSNR-350 

V60N-ll □ ROYN-1-0-03/LSNR-350 

V60N-ll □ LOYN-1-0-03/LSNR-350

HYDRAULIK 

- Variabel aksialstampalpumpa for montering på PTD 
- Kompakte mål og høyt affektuttak
- Bredt utvalg av regulatorer, også elektrisk proporsjonal
- Singelpumper i fira størrelser lagerføres mad 

LS regulator
-13Dccm versjon standard mad LS + momentbagrenser
- Kan laveres som tandem i alla kombinasjoner
- Enkel oppkobling, ingen behov for ekstern bypass-ventil
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BAR BAR CCM BSP NEDVINK. BELASTET RETNING 

350 400 60 3/4" 3000 2500 cw 24 

350 400 60 3/4" 3000 2500 ccw 24 

350 400 90 l" 3000 2300 cw 27 

350 400 90 l" 3000 2300 ccw 27 

350 400 110 l" 3000 2200 cw 27 

350 400 110 l" 3000 2200 ccw 27 

V60N-130 ROYN-l- □-□D/ LSNR/ L-2/ 700-350 400 450 130 l" 3000 2100 cw 30 

V60N-130 LOYN-l- □-□D/ LSNR/ L-2/ 700-350 400 450 130 l" 3000 2100 ccw 30 

PSV proporsjonalventil � 
HYDRAULIK 

- Trykkompanserta retningsvantilar for opp til 420 bar arbeidstrykk
og opp til 2401/min pr. seksjon

- Innløp for fast aller variabel pumpa
- Produsert i stål
- Tre byggastørrelser mad modulær oppbygging
- Enkelt å kombinere ulike byggastørrelser i samme vantilblokk
- Elektrisk, manuell hydraulisk aller pneumatisk aktivering
- Spindel på spak, samt bolter i syrefast materiala som standard
- Stort utvalg av flansvantilar gir mulighet for tilleggsfunksjoner

direkte på A og B port og i innløp
- Driverkort montert i agat skap aller forsterkerplugg IP69K 

direkte på ventil
- Forsterkerplugg mad ankel programmering via Bluatooth
- Stort lager gir kort leveringstid



Gerolermotorer 

Kamringmotorer 

- Komplett produktserie innen både "spool" og "disc
valve" motorer, om byttbare med andre merker

- Motorer som spenner fra J serie på 8,6 ccm 
til HP50 på 1557 ccm 

- Markedsleder på ytelse og virkningsgrad
- Tilbyr spesialløsninger på akseltetning og overflate-

behandling for utsatte applikasjoner
- Enkelte motorserier med mulighet for integrert brems
- T-speed motorer i flere størrelser

.... 
POCLAJN HYDRAULICS r•• 

- Hydraulikkmotorer i kamringutførelse fra 120 ccm 
opp til 30.000 ccm/omdr.

- Utførelser både som hjulmotor og med standard
aksel samt komplett svingmotor

- Motorer for åpen og lukket krets med svært gode 
sa ktekjøri ngsegenska per 

- Kraftige lagringer og robust konstruksjon, ideell for
de mest krevende driftene

- To-speed motorer og mulighet for frihjuling
- Kompakt integrert statisk brems tilgjengelig ved behov 
- Kan utstyres med sensorer for tilbakemelding av turtall
- "Creep□rive" hydraulisk drivenhet for montering direkte i

drivlinje på kjøretøy

Hydrauliske transmisjoner HYDRAULICS 

- Kvalitetskomponenter for trykk opp til 450 bar 
- Kompakt størrelse, høy effekt og virkningsgrad
- Variable pumper og motorer for lukket krets transmisjoner
- Meget gode reguleringsegenskaper i hele turtallsområdet
- Mulighet for pumper og motorer i tandem på grunn av 

skrås kive ko nstru ksj on 
- Enheter fra 55 til 280 ccm/omdr.
- Bredt utvalg av regulatorer
- Motorer for montering direkte i drivlinje på store kjøretøy for

hydraulisk krypkjøring
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