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Cechy

- Pompa nastawna zbudowana jako pompa
wielot oczkowa osiowa z tarczami sko nymi do
nap dów hydrostatycznych w obiegu otwartym
- Wydatek jest proporcjonalny do obrotów nap du i
do obj to ci wypieranej. Poprzez przestawianie
tarczy sko nej mo liwa jest bezstopniowa zmiana
wydatku.
– Ko nierz monta owy ISO
- Przy cza ko nierza metryczne SAE
- 2 przy cza oleju przecieku
- Dobra charakterystyka ssania
- Dopuszczalne ci nienie robocze ci g e 280 bar
- Niski poziom ha asu
- Du a ywotno
- Osiowa i promieniowa obci alno  wa u
nap dowego
- Korzystne obci enie jednostkowe mocy
- Wielostronny program regulatorów
- Krótkie czasy regulacji
- Mo liwe przekazanie nap du dla systemów
wieloobwodowych
- Pozosta e informacje:
Pompa nastawna A10VSO RD 92 712
Wielko  znamionowa 18



Kod typu / Program standardowy

Ciecz robocza / wykonanie
Olej mineralny i HFD (bez oznaczenia skróconego)
HFA, HFB i HFC –ciecze robocze (oprócz Skydrol)
Wersja High-Speed

Pompa wielot oczkowa osiowa
Budowa z tarcz  sko n , przestawiana, do zastosowa  stacjonarn.
Ci nienie nominalne 280 bar, ci nienie maksymalne 350 bar

Tryb pracy
Pompa, obieg otwarty

Wielko  znamionowa
Obj to  wyporu Vg max (cm3  )

Urz dzenie do regulacji i przestawiania
Przestawianie dwupunktowe,
sterowane bezpo rednio DG
Regulator ci nienia DR

DR G
sterowany zdalnie

Regulator ci nienia i wydajno ci DFR
DFR 1

Kana  X zamkni ty

Regulator ci nienia, wydatku i mocy
Regulator wydatku, zale ny od ci nienia
sterowania
z regulacj  ci nienia
Regulator wydatku, elektroniczny
Regulator ci nienia i wydatku, elektroniczny
Elektrohydrauliczna regulacja ci nienia

patrz RD 92707 (w przygotowaniu)

** Rozwi zanie systemowe, wskazówki
projektowe patrz RD 30022
Szereg wielko ci

Kierunek obrotów
patrz c na wa  nap dowy
w prawo
w lewo

Uszczelnienia
NBR kauczuk nitrylowany wed ug DIN ISO
1629 (pier cie  uszczelniaj cy wa u w FKM)
FKM kauczuk fluorowany wed ug DIN ISO 1629

Ko cówka wa u
cylindryczna z wpustem DIN 6885
Profil wa u z batego SAE
profil wa u z batego SAE (du y moment
przekazania nap du)

* Wskazówka projektowa przy wielko ci znamionowej 71
Przy cze ci nieniowe B sk adaj ce si  z kombinowanego przy cza wysokoci nieniowego
SAE 11/4" standardowy szereg ci nie , 3000 psi, dla ci nie  do 250 bar
SAE 1" standardowy szereg ci nie , 5000 psi, dla ci nie  ponad 250 bar (patrz strona 12).
Przy nowych zastosowaniach musi by  zastosowane przy cze wysokoci nieniowe SAE 1".

Program preferencyjny
(krótkie czasy dostaw)
Preferowane typy patrz strona 39

= mo liwe do dostawy
= w przygotowaniu
= niemo liwe do dostawy



Ciecz robocza

Tryb pracy

Pompa wielot oczkowa osiowa

Kierunek obrotów

Uszczelnienia

Szereg wielko ci

Urz dzenie do regulacji
i przestawiania
Wielko  znamionowa

Ko cówka wa u

Ko nierz monta owy

ISO 2 otwory
ISO 4 otwory

Przy cze przewodów roboczych
Przy cze ci nieniowe B SAE z boku naprzeciwko
Przy cze ssania S gwint mocuj cy metryczny

Ko cówka przekazania nap du
bez ko cówki przekazania nap du
z ko cówk  przekazania nap du  do monta u na maszynie  wielot oczkowej osiowej, pompie z batej lub pompie wielot okowej
promieniowej

Ko nierz monta owy Wa /sprz g o do monta u:
ISO 80, 2 otwory wa  z baty 3/4" 19-4 (SAE A-B) A10VSO 10, 18 (wa  S lub R)
ISO 80, 2 otwory wpust Ø18 A10VSO 18
ISO 100, 2 otwory wa  z baty 7/8" 22-4 (SAE B) A10VSO 28 (wa  S lub R)
ISO 100, 2 otwory wpust Ø 22 A10VSO 28
ISO 100, 2 otwory wa  z baty 1” 25-4 (SAE B-B) A10VSO 45 (wa  S lub R)
ISO 100, 2 otwory wpust Ø 25 A10VSO 45
ISO 125, 2 otwory wa  z baty 1 1/4" 32-4 (SAE C) A10VSO 71 (wa  S lub R)
ISO 125, 2 otwory wpust Ø 32 A10VSO 71
ISO 125, 2 otwory wa  z baty  1 1/2" 38-4 (SAE C-C) A10VSO 100 (wa  S)
ISO 125, 2 otwory wpust Ø 40 A10VSO 100
ISO 180, 4 otwory wa  z baty 1 3/4" 44-4 (SAE D) A10VSO 140 (wa  S)
ISO 180, 4 otwory wpust Ø 45 A10VSO 140
82-2(SAE A, 2 otwory) wa  z baty 5/8" 16-4 (SAE A) 1PF2G2, PGF2
82-2(SAE A, 2 otwory) wa  z baty 3/4" 19-4 (SAE A-B) A10VSO 10, 18 (wa  S)
101-2(SAE A, 2 otwory) wa  z baty 7/8" 22-4 (SAE A) 1PF2G3
101-2 (SAE B) wa  z baty 22-4 (SAE B) A10VO 28 (wa  S) PGF3
101-2 (SAE B) wa  z baty 25-4 (SAE B-B) A10VO 45 (wa  S), PGF4
127-2 (SAE C) wa  z baty 32-4 (SAE C) A10VO 71 (wa  S)
127-2 (SAE C) wa  z baty 38-4 (SAE C) A10VO 100 (wa  S), PGH5
152-2 (SAE D) wa  z baty 44-4 (SAE D) A10VO 140 (wa  S)
Ø 63, metr. 4 otwory wpust Ø 25 R4

* nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze zredukowanymi momentami przekazania nap du (patrz strona 26)

Pompy kombinowane

1. Je eli fabrycznie ma by zamontowana nast pna pompa Brueninghaus-Hydromatik, to oba oznaczenia typu nale y
po czy  znakiem "+". Kod typu pompa 1 + kod typu pompa 2
Przyk ad zamówienia: A10VSO 100DR/31R-PPA12KB5 + A10VSO 71DFR/31R-PSA12N00
2. Je eli fabrycznie ma by  zamontowana pompa z bata lub pompa wielot okowa promieniowa, prosimy o kontakt.



Dane techniczne

Ciecz robocza

Szczegó owe informacje odno nie wyboru cieczy
roboczych i warunków stosowania prosz , przed
projektowaniem, wzi  z naszych kart katalogowych RD
90220 (olej mineralny), RD 90221 (ciecze robocze
przyjazne dla rodowiska) oraz RD 90223 (ciecze robocze
wysokowydajne). Przy pracy z cieczami roboczymi
wysokowydajnymi wzgl dnie przyjaznymi dla rodowiska
nale y przestrzega  ogranicze  danych technicznych, w
razie potrzeby uzgodni  (przy zamówieniu prosz  poda
otwartym tekstem ciecz robocz  jaka ma by  stosowana).
Praca z ciecz  robocz  Skydrol mo liwa tylko po
uzgodnieniu.

Zakres lepko ci roboczych
Zalecamy wybór lepko ci roboczej (przy temperaturze
pracy) z zakresu warto ci optymalnych dla sprawno ci i
ywotno ci,

opt = opt. lepko ci roboczej 16...36 mm2/s

odniesionych do temperatury zbiornika (otwarty obieg).

Graniczny zakres lepko ci
Dla granicznych warunków pracy obowi zuj  nast puj ce
warto ci:

min = 10 mm 2 /s
chwilowo przy maksymalnie dopuszczalnej temperaturze
oleju przecieku 90° C.

max = 1.000 mm 2 /s
chwilowo przy starcie na zimno.

Zakres temperatur (por. wykres wyboru).
t min = – 2 C
t max = 9 C

Wykres wyboru

Lepko (mm 2 /s)

tmin = -25 0C tmax = + 90 0C

Zakres temperatur cieczy roboczej

Obja nienia odno nie wyboru cieczy roboczej
Dla prawid owego wyboru cieczy roboczej zak adana jest
znajomo  temperatury roboczej w zbiorniku (obieg
otwarty), w zale no ci od temperatury otoczenia.

Wyboru cieczy roboczej nale y by  tak dokonywa , by w
roboczym zakresie temperatur lepko  robocza
znajdowa a si  w zakresie optymalnym ( opt ), patrz
diagram wyboru, pole zakreskowane. Zalecamy, aby w
ka dym przypadku wybiera  lepko  najwy sz .

Przyk ad: Przy temperaturze otoczenia C w zbiorniku
ustala si  temperatura robocza 6 C. W optymalnym
zakresie lepko ci roboczych opt ; pole zakreskowane)
odpowiada to klasom lepko ci VG 46 wzgl dnie VG 68;
wybra : VG 68.

Uwaga: Temperatura oleju przecieku, zale na od ci nienia
i obrotów, zawsze jest powy ej temperatury zbiornika.  W
adnym miejscu instalacji temperatura nie mo e by

jednak wy sza ni  90° C.

Je eli powy sze warunki nie mog  by  dotrzymane ze
wzgl du na ekstremalne warunki pracy lub z powodu
wysokiej temperatury otoczenia, prosimy o kontakt.

Filtrowanie cieczy roboczej
Im dok adniejsze filtrowanie, tym lepsza jest klasa
czysto ci cieczy roboczej, tym wy sza ywotno  pompy
wielt oczkowej osiowej.
Aby móc zagwarantowa  bezpiecze stwo pracy pompy
wielot oczkowej osiowej, ciecz robocza wymaga co
najmniej klasy czysto ci
9 wed ug NAS 1638
18/15 wed ug ISO/DIS 4406.
Je eli powy sze klasy nie mog  by  zachowane, prosimy
o kontakt.

Wersja High-Speed

Wielko  znamionowa 140 w wersji High-Speed jest
mo liwa jako opcja.
Bez zmiany wymiarów zewn trznych w stosunku do wersji
standardowej, przy tej zoptymalizowanej wersji s
dopuszczalne wy sze obroty – patrz tabela strona 5.

Mechaniczne ograniczenie wydatku

Mechaniczne ograniczenie wydatku jest w wersji bez
przekazania nap du, N00 seryjnie – przy wersji z
przekazaniem nap du nie jest mo liwe.
Wyj tek: przy przestawianiu FE1, FE1D i DFE1
przestawiane ograniczenie nie jest mo liwe

V g max : przy wielko ci znamionowej 28 do 140
Zakres regulacji V g max do 50% V g max 
bezstopniowo

V g max : przy wielko ci znamionowej 100 i 140
Zakres regulacji V g min do 50% V g max 
bezstopniowo



Dane techniczne

(obowi zuj  dla pracy z olejem mineralnym; dla wysokowydajnych cieczy roboczych patrz RD 90223 a dla przyjaznych dla
rodowiska patrz RD 90221)

Zakres ci nie  roboczych wej cie
Ci nienie bezwzgl dne na przy czu S

p abs min                                                                 0,8 bar

p abs max                                                                30 bar

Zakres ci nie  roboczych wyj cie
Ci nienie na przy czu B
Ci nienie znamionowe p N                                      280 bar

ci nienie maksymalne p max                                  350 bar
(dane ci nienia wed ug DIN 24312)
Dopuszczalne s  zastosowania z przerywanymi
ci nieniami roboczymi do 315 bar przy okresie w czenia
10%.
Dla zabezpieczenia ci nienia mo na osobno zamawia
bloki zabezpieczenia pomp do bezpo redniego monta u
na ko nierzu ci nieniowym SAE wed ug RD 25 880 i RD 25
890.

Ci nienie cieczy przecieku
Maksymalnie dozwolone ci nienie cieczy przecieku (na
przy czu L, L 1 ):
Maksymalnie o 0,5 bar wy ej ni  ci nienie wej ciowe na
przy czy S, jednak nie wi cej ni  2 bar bezwzgl dnie.

Kierunek przep ywu
S do B.

Okre lenie ci nienia wej ciowego p abs na otworze
ssania S wzgl dnie redukcja obj to ci wyporu przy
zwi kszeniu obrotów.

Obroty Ci nienie wej ciowe
n/n o max  p abs [bar]

Obj to  wyporu V g /V g max

Tabela warto ci (warto ci teoretyczne, bez uwzgl dniania mh i v : Warto ci zaokr glone)

Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140/High-S.*
Obj to  wyporu                                                      V g max   cm 3         28            45            71            100          140/140   
Max obroty 1 )                          przy V g max           n o max    min –1      3000        2600        2200        2000        1800/2050
Max dopuszczalne obroty (granica obrotów) n o max zul min –1 3600 3100 2600 2400 2100/2200
przy zwi kszeniu ci nienia wej ciowego p abs wzgl. V g < V g max                                                                                      
Max przep yw (wydatek) przy n o max            q vo max  L/min        84            117          156          200          252/287   
                                                przy n E = 1500 min –1           L/min        42            68            107          150          210          
Max moc przy n o max            P o max   kW           39            55            73            93            118/134   
( p = 280 bar)                         przy n E = 1500 min –1           kW           20            32            50            70            98            
Max moment obrotowy p = 280 bar)
                                                przy V g max           T max      Nm           125          200          316          445          623          
Moment obrotowy p = 100 bar)
                                                przy V g max           T max      Nm           45            72            113          159          223          
Moment bezw adno ci na osi nap dowej                J               kgm 2       0,0017     0,0033     0,0083     0,0167     0,0242     
Ilo  nape niania                                                                 L              0,7           1,0           1,6           2,2           3,0           
Masa (bez nape nienia)                                           m             kg             15            21            33            45            60            
Dopuszczalne obci enie wa u nap dowego:
                                max dop. si a osiowa               F ax max  N              1000        1500        2400        4000        4800        

* = wersja High-Speed

1 ) Warto ci obowi zuj  przy ci nieniu bezwzgl dnym 1 bar na otworze ssania S. Przy redukcji obj to ci wyporu lub
zwi kszeniu ci nienia wej ciowego moznma zwiekszy  obroty zgodnie z diagramem.
2 ) przy wi kszych si ach poprzecznych prosimy o kontakt
dzia anie si y

Okre lenie wielko ci znamionowej
Obj to  przep ywu

Moment obrotowy
nap du

Moc

V g = geometr. Obj to  wyporu [cm 3 ] na obrót
Dp = ci nienie ró nicowe [bar]
n = obroty [min -1 ]

v = obj to ciowy stopie  sprawno ci
mh = mechaniczno-hydrauliczny stopie  sprawno ci
t = ca kowity stopie  sprawno ci t = v • mh )



Wskazówki monta owe

Po o enie monta u dowolne. Obudowa pompy podczas
uruchamiania i w trakcie pracy musi by  nape niona ciecz
robocz .
Aby uzyska  korzystne warto ci akustyczne, nale y
wszystkie przewody po czeniowe (przy cza ssania,
t oczenia, oleju przecieku) do cza  od zbiornika przez
elementy elastyczne.
Nale y unika  zaworu przeciwzwrotnego w przewodzie
oleju przecieku.  Dozwolone w pojedynczych przypadkach
po uzgodnieniu.

1. Pionowe po o enie monta u (ko cówka wa u do góry)
Nale y uwzgl dnia  nast puj ce sytuacje monta owe:

1.1. Lokalizacja w zbiorniku
Przed monta em obudow  pompy nape ni  w po o eniu
poziomym.
a) Je eli minimalny poziom cieczy jest równy lub wy szy
ni  powierzchnia ko nierza mocowania pompy:
przy cze „L” zamkni te, „L1” i „S” otworzone; L1 po czone
z rurami i zalecane  S z rur  ssania
b) Je eli minimalny poziom cieczy poni ej powierzchni
ko nierza mocowania pompy:
przy cza „L1“ i „S“ po czy  z rurami zgodnie z rysunkiem
2. Warunki odpowiednio do punktu 1.2.1 „L” zamkni te.

Rysunek 1

1.2. Lokalizacja poza zbiornikiem
Przed monta em obudow  pompy nape ni  w po o eniu
poziomym. Monta  ponad zbiornikiem zgodnie z
rysunkiem 2.

Warunek graniczny:
1.2.1. Minimalne ci nienie wej ciowe pompy p abs min =
0,8 bar poni ej obci enia statycznego i dynamicznego.

Wskazówka: W miar  mo liwo ci unika  monta u nad
zbiornikiem, je eli wymagany jest niski poziom ha asu.

Dopuszczalna wysoko  ssania h wynika z ca kowitego
spadku ci nienia, jednak nie mo e by  wy sza ni  h max =
800 mm (g boko  zanurzenia h t min = 200 mm).

cianka dziel ca
Rysunek 2

Ca kowity spadek ci nienia Dp Ges = Dp 1 + Dp 2 + Dp 3
(1 – p abs min ) = 0,2 bar

Spadek ci nienia w rurze na skutek przyspieszenia s upa
cieczy
g sto  (kg/m 3 )
d ugo  rury (m)
zmiana pr dko ci ssania (m/s 2 )
Spadek ci nienia na skutek niwelacji. ró nica wysoko ci
wysoko  (m)
g sto  (kg/m)
przyspieszenie  = 9,81 m/s 2
spadek ci nienia w przewodzie (kolanka itp.)

2. Poziome po o enie monta u
Monta  nale y wykona  tak, aby przy cze „L’ lub „L1”
zosta o skierowane do góry.

2.1. Lokalizacja w zbiorniku
a) Je eli minimalny poziom cieczy powy ej górnej
kraw dzi pompy:
przy cze „L” zamkni te, „L” i „S” otworzone; L po czone z
rurami i zalecane  S z rur  ssania (por. rys. 3)
a) Je eli minimalny poziom cieczy jest równy lub ni szy ni
górna kraw d  pompy:
przy cze „L” i ewentualnie „S” po czy  z rurami zgodnie z
rysunkiem 4, „L1” zamkni te. Warunki odpowiednio do
1.2.1.

Rysunek 3

2.2. Lokalizacja poza zbiornikiem
Przed uruchomieniem nape ni  obudow  pompy.
Przy cze „S” i najwy ej po o one przy cze oleju
przecieku „L” lub „L1” po czy  z rurami.
a) Monta  ponad zbiornikiem zgodnie z rysunkiem 4.
Warunki odpowiednio do punktu 1.2.1.

cianka dziel ca
Rysunek 4

b) Po o enie pod zbiornikiem
przy cza „L1“ i „S“ po czy  z rurami zgodnie z rysunkiem
5, „L” zamkni te.

cianka dziel ca

Rysunek 5



Charakterystyki pompy z regulatorem ci nienia DR

Charakterystyka akustyczna
Mierzone w kabinie pomiarowej d wi ku
Odleg o  odbiornik akustyczny – pompa = 1 m
Niepewno  pomiarowa: ± 2 dB (A)
( rodek roboczy: olej hydrauliczny ISO VG 46 DIN 51519, t = 5 C)

Wielko  znamionowa 28 Wielko  znamionowa 100
poziom d wi ku L A [dB( A)] poziom d wi ku L A [dB( A)]

ci nienie robocze p [bar] ci nienie robocze p [bar]

Wielko  znamionowa 45 Wielko  znamionowa 140
poziom d wi ku L A [dB( A)] poziom d wi ku L A [dB( A)]

ci nienie robocze p [bar]

Wielko  znamionowa 71
poziom d wi ku L A [dB( A)] ci nienie robocze p [bar]

ci nienie robocze p [bar]



Moc nap du i wydatek (obj to  przep ywu)
( rodek roboczy: olej hydrauliczny ISO VG 46 DIN 51519, t = 5 C)

Wielko  znamionowa 28
– – – – n = 1500 min –1 obj to  przep ywu q [L/min] moc nap du P [kW]
_____ n = 3000 min –1

ci nienie robocze p [bar]

Wielko  znamionowa 45
– – – – n = 1500 min –1 obj to  przep ywu q [L/min] moc nap du P [kW]
_____ n = 2600 min –1

ci nienie robocze p [bar]

Wielko  znamionowa 71
– – – – n = 1500 min –1 obj to  przep ywu q [L/min] moc nap du P [kW]
_____ n = 2200 min –1

ci nienie robocze p [bar]



Moc nap du i wydatek (obj to  przep ywu)

( rodek roboczy: olej hydrauliczny ISO VG 46 DIN 51519, t = 5 C)

Wielko  znamionowa 100
– – – – n = 1500 min –1 obj to  przep ywu q [L/min] moc nap du P [kW]

_____ n = 2000 min –1

ci nienie robocze p [bar]

Wielko  znamionowa 140
– – – – n = 1500 min –1 obj to  przep ywu q [L/min] moc nap du P [kW]
_____ n = 1800 min –1

Sprawno  ca kowita:

Sprawno  obj to ciowa:

ci nienie robocze p [bar]



Wymiary urz dzenia wielko  znamionowa 28
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wersja N00 (bez przekazania nap du)
bez uwzgl dniania przestawiania

Wa  P

ISO 3019/2
ko nierz 2 otwory

mech. ograniczenie wydatku

Wa  S Widok W
wa  22-4; (SAE B)
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
13 z bów,
podzia  16/32

M10; g boko  17

Wa  R Widok V
wa  22-4; (SAE B)
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
13 z bów,
podzia  16/32

u ytkowa d ugo  zaz bienia M10; g boko  17

B przy cze ci nienia SAE 3/4" (standardowy szereg ci nienia)
S przy cze ssania SAE 1/4" (standardowy szereg ci nienia)
L/L 1 przy cza oleju przecieku M18x1,5 (L 1 zamkni te fabrycznie)



Wymiary urz dzenia wielko  znamionowa 45
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wersja N00 (bez przekazania nap du)
bez uwzgl dniania przestawiania

Wa  P

ISO 3019/2
ko nierz 2 otwory

mech. ograniczenie wydatku

Wa  S
wa  25-4; (SAE B-B) Widok W
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
15 z bów,
podzia  16/32

M12; g boko  20
Wa  R
wa  25-4; (SAE B-B) Widok V
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
15 z bów,
podzia  16/32

M10; g boko  17

u ytkowa d ugo  zaz bienia

B przy cze ci nienia SAE 1" (standardowy szereg ci nienia)
S przy cze ssania SAE 1/2" (standardowy szereg ci nienia)
L/L 1 przy cza oleju przecieku M22x1,5 (L 1 zamkni te fabrycznie)



Wymiary urz dzenia wielko  znamionowa 71
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wersja N00 (bez przekazania nap du)
bez uwzgl dniania przestawiania

Wa  P
ISO 3019/2
ko nierz 2 otwory

mech. ograniczenie wydatku
Wa  S
wa  32-4; (SAE C) Widok W
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
14 z bów,
podzia  12/24

M12; g boko  20
Wa  R
wa  32-4; (SAE C) Widok V
SAE J744 OCT 83

Gwint mocowania M10; 
g boko  17
dla SAE 1”

3 k t przyporu,
14 z bów,
podzia  12/24

Gwint mocowania M10; 
g boko  17
dla SAE 1 1/4"

u ytkowa d ugo  zaz bienia

Wskazówka:
Przy przy czu ci nienia B do dyspozycji s  dwie postaci mocowania SAE,
ka de z przestawieniem o 90 o.
SAE 1 1/4" standardowy szereg ci nie , 3000 psi, dla ci nie  do 250 bar 
lub SAE 1" standardowy szereg ci nie , 5000 psi, dla ci nie ponad 250 bar.
Przy ci nieniach roboczych wy szych ni  250 bar lub przy nowych projektach
musi by  stosowany ko nierz ci nieniowy SAE 1”.

B przy cze ci nienia SAE 1" (standardowy szereg ci nie ) gwint mocowania zale nie od wyboru wed ug
SAE 1" lub SAE 11/4"

S przy cze ssania SAE 2" (standardowy szereg ci nienia)
L/L 1 przy cza oleju przecieku M22x1,5 (L 1 zamkni te fabrycznie)



Wymiary urz dzenia wielko  znamionowa 100
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wersja N00 (bez przekazania nap du)
bez uwzgl dniania przestawiania

Wa  P
ISO 3019/2
ko nierz 2 otwory

mech. ograniczenie wydatku

Wa  S
wa  38-4; (SAE C-C)
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
17 z bów,
podzia  12/24

Widok W Widok V
mech. ograniczenie mech. ograniczenie
wydatku max wydatku min

M12; g boko  17 M14; g boko  19

mech. ograniczenie mech. ograniczenie
wydatku min wydatku max

B przy cze ci nienia SAE 1 1/4" (szereg wysokich ci nie )
S przy cze ssania SAE 2/2" (standardowy szereg ci nienia)
L/L 1 przy cza oleju przecieku M27x2 (L 1 zamkni te fabrycznie)



Wymiary urz dzenia wielko  znamionowa 140
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wersja N00 (bez przekazania nap du)
bez uwzgl dniania przestawiania

Wa  P
ISO 3019/2
ko nierz 4 otwory

mech. ograniczenie wydatku

Wa  S
wa  44-4; (SAE D)
SAE J744 OCT 83

3 k t przyporu,
13 z bów,
podzia  8/16

Widok W Widok V

mech. ograniczenie mech. ograniczenie
wydatku max wydatku min

M12; g boko  17 M14; g boko  19

mech. ograniczenie mech. ograniczenie
wydatku min wydatku max

B przy cze ci nienia  SAE 1 1/4" (szereg wysokich ci nie )
S przy cze ssania SAE 2/2" (standardowy szereg ci nienia)
L/L 1 przy cza oleju przecieku M27x2 (L 1 zamkni te fabrycznie)



Przestawianie dwupunktowe, sterowane bezpo rednio DG
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ustawienie pompy nastawnej na minimalny k t wychylenia
jest wykonywane przez do czenie zewn trznego ci nienia
prze czaj cego na przy czu X.
Dzi ki temu t ok steruj cy jest zasilany bezpo rednio olejem
nastawczym, przy czym konieczne jest minimalne ci nienie
prze czaj ce p St 30 bar.
Pompa nastawna mo e by  prze czana tylko pomi dzy
V gmax lub V gmin.

Ci nienie prze czania p St w X jest zale ne od ci nienia
roboczego p w stosunku 1:4

Ci nienie prze czaj ce p w X = 0 bar

Ci nienie prze czaj ce p w X 30 bar wzgl.

Dane regulatora                
Ci nienie prze czaj ce minimum 30 bar                                
max dopuszczalne ci nienie prze czaj ce 280 bar

Wymiary urz dzenia
NG 28...100

Przy cze przy kierunku Przy cze przy kierunku
obrotów w lewo obrotów w prawo

NG 140
Przy cze przy kierunku Przy cze przy kierunku
obrotów w lewo obrotów w prawo

Wymiary urz dzenia
NG A 1 A 2 A 3 A 4 X (zamkni te)
28 158 100 103,5 3 R 1/4"
45 173         110         113,5      3             R 1/4"                    Przy cza
71 201         123,5      127,5      3             R 1/4"                    B przy cze ci nienia
100 268         128,5      132,5      3             R 1/4"                    S przy cze ssania
140 268         153         158         4,6          M14x1,5                L, L1 przy cza oleju przecieku 

(L1 zamkni te)
X przy cze ci nienia sterowania 

(zamkni te)



Regulator ci nienia DR

Regulator ci nienia powoduje utrzymywanie ci nienia w systemie
hydraulicznym na sta ym poziomie w ramach zakresu regulacji
pompy. Pompa t oczy przez to tylko tyle cieczy hydraulicznej,
ile jest odbierane przez odbiorniki. Ci nienie mo e by  ustawiane
bezstopniowo na zaworze steruj cym.

Charakterystyka statyczna
(przy n = 1500 min –1 ; t = 5 C)

Histereza i wzrost ci nienia p

Strumie  obj to ciowy q v

Przy cza
B przy cze ci nienia
S przy cze ssania
L, L1 przy cza oleju przecieku (L1 zamkni te)

zakres regulacji ci nienie robocze p [bar]

Charakterystyki dynamiczne
Charakterystyki s  to warto ci rednie zmierzone w  warunkach
do wiadczalnych, zespó  w zbiorniku.
Warunki: n = 1500 min –1

t Öl = 5 C
Zabezpieczenie ci nienia przy 350 bar

Skok obci enia na skutek nag ego otworzenia i zamkni cia przewodu
ci nieniowego przy pomocy zaworu ograniczenia ci nienia jako zaworu
obci enia 1 m za ko nierzem przy czeniowym maszyny
wielot oczkowej osiowej.

ci nienie robocze [bar]
Dane regulatora
Histereza i dok adno  powtarzania  p __________ max 3 bar
Max wzrost ci nienia
Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140

p bar 4 6 8 10 12
Zu ycie oleju steruj cego ______________________ max ca. 3 L/min
Strata strumienia obj to ciowego przy q vmax patrz strona 8 i 9.

Obj to  wyporu
(k t wychylenia)

Czas regulacji
t SA (ms) t SA (ms) t SE (ms)
NG do 50 bar do 220 bar suw zerowy 280 bar
28 60 30 20
45 80 40 20
71 100 50 25
100 125 90 30
140 130 110 30

czas regulacji t

Czas odregulowania t S.A. czas doregulowania t SE



Wymiary urz dzenia regulator ci nienia DR
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wielko ci znamionowe 28..100

Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo ruba nastawcza dla regulatora przy kierunku obrotów w prawo

ci nienia – ci nienia suwu zerowego

Przy NG 28 do NG 100 stosowany jest zawór DFR, przy czym regulator 
wydatku jest fabrycznie zablokowany i nie jest sprawdzany.

Wielko  znamionowa 140

Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo ruba nastawcza dla regulatora przy kierunku obrotów w prawo

ci nienia – ci nienia suwu zerowego



Regulator ci nienia DRG, sterowany zdalnie

Dzia anie i wyposa enie jak DR Wielko ci znamionowe 28..100
nie wchodzi w zakres dostawy

Do sterowania zdalnego mo na tutaj na przy czu X pod czy
zewn trznie zawór ograniczenia ci nienia, który jednak
nie wchodzi w zakres dostawy regulacji DRG.
Ci nienie ró nicowe na zaworze steruj cym jest standardowo
ustawiane na 20 bar, ilo  oleju steruj cego wynosi ca. 1,5 L/min.
Je eli potrzebne jest inne ustawienie (zakres 10 – 22 bar), prosz
poda  otwartym tekstem.

Jako osobny zawór ograniczenia ci nienia zalecamy:
DBDH 6 (hydrauliczny) wed ug RD 25402 lub
DBETR -SO 381 m. dysza 0,8 w P (elektryczny) wed ug RD 29166.
Maksymalna d ugo  przewodu nie powinna przekracza  2m.

Charakterystyka statyczna
(przy n = 1500 min –1 ; t = 5 C)

Histereza i wzrost ci nienia Dp
Strumie  obj to ciowy q v

Wielko  znamionowa 140
nie wchodzi w zakres dostawy

zakres ustawiania
ci nienie robocze p [bar]

Dane regulatora
Histereza Dp ______________________________ max 3 bar
Max wzrost ci nienia
Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140
Dp bar 4 6 8 10 12
Zu ycie oleju steruj cego ______________________ ca. 4.5 L/min

Strata strumienia obj to ciowego przy q vmax patrz strona 8 i 9.

Przy cza
B przy cze ci nienia
S przy cze ssania
L, L1 przy cza oleju przecieku (L1 zamkni te)
X przy cze ci nienia steruj cego



Wymiary ko cówek przekazania nap du K24 i K17
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz SAE 127-2 (SAE C) do monta u A10VO 100 (wa  S, patrz RD 92701) lub wewn trznej pompy z batej PGH5 (wa
R, ko nierz U2, patrz RD 10223)
Oznaczenie zamówieniowe K24

Przekrój A – B

piasta z bata 38-4; (SAE C-C)
1 1/2" 12/24 DP; 17 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy A 1

NG pompa g ówna A 1 A 3 A 4 A 5

100 338 8 65 M16; g boko  20, Przy pracy z wysokowydajnymi
przelotowy cieczami roboczymi prosz

140 350 9 77,3 M16; g boko  32 przestrzega  arkusza RD 
montowanej pompy.

Ko nierz SAE 152-4 (SAE D) do monta u A10VO 140 (wa  S, patrz RD 92701);
Oznaczenie zamówieniowe K17

Pompa g ówna NG 140 Przekrój A – B

piasta z bata 44-4 (SAE D)
3 1/4" 8/16 DP; 13 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy 350

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi prosz
przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Wymiary ko cówki przekazania nap du K57
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Metryczny ko nierz 4 otwory do monta u pompy wielot okowej promieniowej R4 (patrz RD 11263)
Oznaczenie zamówieniowe K57

Przekrój A – B

do powierzchni mocowania ko nierza pompy A

NG pompa g ówna A 1 A 4 A 7

28 233 47 8
45 258 71,5 8
71 283 68 8
100 354 70,5 8
140 366 84 8 Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi prosz

przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Wymiary regulatora ci nienia i wydatku DFR; DFR1
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wielko ci znamionowe 28..100
Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza dla regulatora ruba nastawcza 
ci nienia – ci nienia suwu zerowego regulatora wydatku

– ci nienia ró nicowego

Dysza X przy 
DFR1 zamkni ta

Gwint wkr cany
7/16-20 UNF-2B

Wielko  znamionowa 140

Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza regulatora wydatku –
ruba nastawcza dla regulatora ci nienia ró nicowego

 ci nienia – ci nienia suwu zerowego

Dysza X przy 
DFR1 zamkni ta

NG       A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 przy cze X                                                    
28 109      136      119      40        119      M14x1,5; g boko  12
45 106      146      129      40        134      M14x1,5; g boko  12 z adapterem
71 106      160      143      40        162      M14x1,5; g boko  12
100 106      165      148      40        229      M14x1,5; g boko  12
140 127      209      183      27        244      M14x1,5; g boko  12 bez adaptera



DFLR Regulator ci nienia, wydatku i mocy

Aby uzyska  sta y moment nap dowy przy zmieniaj cym
si  ci nieniu roboczym k t przestawienia i tym samym wydatek
(strumie  obj to ciowy) maszyny wielot oczkowej osiowej s
tak zmieniane, e iloczyn wydatku (strumienia obj to ciowego)
i ci nienia pozostaje sta y.
Pod krzyw  mocy mo liwa jest regulacja wydatku.

nie wchodzi w
zakres dostawy

Charakterystyka statyczna

Krzywa mocy maksymalnej
wydatek (strumie  obj to ciowy)
q v  [%]

     Zawór mocy

Przy cza
B przy cze ci nienia
S przy cze ssania
L, L1 przy cza oleju przeciekowego (L1 zamkni te)

Krzywa mocy minimalnej X przy cze ci nienia steruj cego
ci nienie robocze p [bar]

Charakterystyka mocy jest ustawiana fabrycznie,
prosimy o podanie otwartym tekstem, np. 20 kW przy 1500 min-1

Dane regulatora
Dane techniczne regulatora ci nienia patrz strona 16.
Dane techniczne regulatora wydatku patrz strona 20.
Pocz tek regulacji  _______________________________ od 80 bar
Zu ycie oleju steruj cego ______________________ max ca. 5.5 L/min
Strata strumienia obj to ciowego przy q vmax patrz strona 8 i 9.



Wymiary regulatora ci nienia, wydatku i mocy DFLR
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wielko ci znamionowe 28..100

Zawór mocy
Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza dla regulatora
ci nienia – ci nienia suwu zerowego

ruba nastawcza regulatora
wydatku – ci nienia ró nicowego

Gwint wkr cany
7/16-20 UNF-2B

Wielko  znamionowa 140

Zawór mocy
Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza dla regulatora
ci nienia – ci nienia suwu zerowego

ruba nastawcza regulatora
wydatku – ci nienia ró nicowego

NG         A 1                      A 2                      A 3                      A 4                      A 5                      A 6                      przy cze X                        
28 109         136         119         40           197         107         M14x1,5; g boko  12
45 106         146         129         40           212         112         M14x1,5; g boko  12
1 106         160         143         40           240         124         M14x1,5; g boko  12
100 106         165         148         40           307         129         M14x1,5; g boko  12
140 127         209         183         27           314         140         M14x1,5; g boko  12



Regulator wydatku FHD, zale ny od ci nienia steruj cego z regulacj
ci nienia
Pozycja k ta wychylenia pompy, a tym samym
wydatek wzgl dnie obj to  wyporu, jest zale na
od podanego ci nienia steruj cego
p St X w przy czu X.
Na przy czu Y nale y poda  sta e ci nienie
p y = 35 bar. Regulacja ci nienia jest zintegrowana
i mo e by  ustawiana bezstopniowo na zaworze
steruj cym.
(warto ci nastaw prosz  poda  otwartym tekstem).

Dane regulatora
Histereza ± 2 % z V g max

Zewn trzne zu ycie oleju sterowania w Y ___ max ca. 3 ... 4,5 L/min
Wzrost ci nienia Dp_____________________max 4 bar
Strata wydatku przy q vmax patrz strona 8 i 9.

Przy cza
B przy cze ci nienia
S przy cze ssania
L, L1 przy cza oleju przecieku (L1 zamkni te)
X, Y przy cza ci nienia steruj cego
MSt przy cze pomiarowe

Charakterystyka statyczna
(przy n = 1500 min –1 ; t = 50° C)

Histereza i wzrost ci nienia Dp

Obj to  wyporu V g /V g max [%]

zakres ustawiania

Ci nienie steruj ce p St [bar] ci nienie robocze p [bar]



Wymiary regulatora wydatku, zale nego od ci nienia steruj cego z regulacj
ci nienia FHD

Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Wielko ci znamionowe 28..100

Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza dla regulatora
ci nienia – ci nienia suwu zerowego

Gwint wkr cany 7/16-20 UNF-2B

Wielko  znamionowa 140
Monta  zaworu steruj cego Monta  zaworu steruj cego
przy kierunku obrotów w lewo przy kierunku obrotów w prawo

ruba nastawcza dla regulatora
ci nienia – ci nienia suwu zerowego

NG A 1         A 2         A 3         A 4         A 5         A 6         A 7         A 8         A 9         A 10       A 11       A 12       przy cze X przy cze Y   M St                   

28 109 136 119 40 119 107 48 86 51 113 158 124 M14x1,5 M14x1,5 rura Ø8x1,5
                                                                                                                                                                     DIN 2391
45 106 146 129 40 134 112 54 91,5 51 113 173 134 M14x1,5 M14x1,5 rura Ø8x1,5
                                                                                                                                                                     DIN 2391
71 106 160 143 40 162 124 69 103,5 51 113 201 148 M14x1,5 M14x1,5 rura Ø8x1,5
                                                                                                                                                                     DIN 2391
100 106 165 148 40 229 129 111 108,5 51 113 268 153 M14x1,5 M14x1,5 rura Ø8x1,5
                                                                                                                                                                     DIN 2391
140 127 209 183 27 244 140 99 119 51 150 268 183 M14x1,5 M14x1,5 rura Ø8x1,5
                                                                                                                                                                     DIN 2391



Ko cówka przekazania nap du

Dopuszczalny moment bezw adno ci
Maszyna wielot oczkowa osiowa A10VSO mo e by
dostarczana z ko cówk  przekazania nap du,
odpowiednio do tabliczki znamionowej na stronie 3.
Wykonanie ko cówki przekazania nap du jest ustalane
przez oznakowanie (KB2-K57).
Je eli fabrycznie nie ma by  zamontowana adna
inna pompa, to wystarczaj ce jest zwyk e oznaczenie typu.
W zakres dostawy wchodz  wówczas:
piasta, ruby mocuj ce, uszczelnienie i w razie potrzeby
ko nierz po redni.

Pompy kombinowane
Dzi ki monta owi nast pnych pomp u ytkownik ma do
dyspozycji niezale ne od siebie obiegi.

1. Je eli pompa kombinowana sk ada si  z 2 A10VSO
maj  by  one dostarczone zmontowane, to oba
oznaczenia typu nale y po czy  przy pomocy „+“. m 1 , m 2 , m 3 [kg] masa pompy
Przyk ad zamówienia: l 1 , l 2 , l 3 [mm] odleg o  punktu ci ko ci
A10VSO 71 DR/31 L–PPA12KB3 + T = (m • l + m • l + m • l ) • 1 [Nm]
A10VSO 28 DR/31 L–PSA12N00

2. Je eli jako pompa dobudowana ma by fabrycznie Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140
zamontowana pompa z bata lub pompa wielot okowa Dopuszczalny moment bezw adno ci
promieniowa, prosimy o kontakt. T m Nm 880 1370 2160 3000 4500

Dopuszczalny moment bezw adno ci
Maksymalnie dozwolone momenty obrotowe T m Nm 88 137 216 300 450
nap du i przekazania nap du przy dynam. przyspieszeniach

10g 98,1 m/sec2

Rozk ad momentów pomi dzy pomp  1 i 2 jest dowolny. Masa m 1 kg 15 21 33 45 60
Nie wolno przekracza  maksymalnie dozwolonego momentu odleg o rodków ci ko ci
obrotowego nap du T Ges oraz maksymalnie dozwolonego l 1 mm 110 130 150160 160
momentu obrotowego przekazania nap du T D.

Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140
Max dozwolony moment obrotowy nap du pompy 1 z wa em "P"

T Ges Nm 137 200 439 857 1206
Max dozwolony moment
obrotowy przekazania
nap du T D Nm 137 200 439 778 1206

T D Paßfeder Nm 112 179 283 398 557

Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140
Max dozwolony moment obrotowy nap du pompy 1 z wa em "S"

T Ges Nm 198 319 626 1104 1620

Max dozwolony moment
obrotowy przekazania
nap du T D Nm 160 319 492 778 1266

T D Paßfeder Nm 112 179 283 398 557

Wielko  znamionowa 28 45 71 100 140
Max dozwolony moment obrotowy nap du pompy 1 z wa em "R"

T Ges Nm 225 400 644 – –

Max dozwolony moment
obrotowy przekazania
nap du T D Nm 176 365 548 –  –

T D Paßfeder Nm 112 179 283 - -

T Ges = Max dopuszczalny moment obrotowy nap du pompa 1
T D = Max dopuszczalny moment obrotowy przekazania nap du przy ko cówce przekazania nap du na wale z batym
T D = Max dopuszczalny moment obrotowy przekazania nap du przy ko cówce przekazania nap du na wale z batym



Wymiary pomp kombinowanych
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

A10VSO + A10VSO

* wymiary z ko cówk  przekazania  nap du KB6 wzgl. KB7 (wa  z baty)



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB2 i K51
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 80, 2 otwory do zamontowania A10VSO 10 (wa  z baty S, ko nierz monta owy A, patrz RD 92713) lub
A10VSO 18 (wa  z baty S lub R, ko nierz monta owy A, patrz RD 92712)

Oznaczenie zamówieniowe KB2 Przekrój A – B
piasta z bata 19-4; (SAE A-B)
3/4", 16/32 DP; 11 T

do powierzchni mocowania
ko nierza pompy

NG pompa g ówna           A 1                      A 3                      

18 (patrz RD 92712)          182         14,5        
28                                            204          16            
45                                            229          16            
71                                            267          20            Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi prosz

przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.

Ko nierz ISO 80, 2 otwory do zamontowania A10VSO 10 (wa  P, ko nierz A, patrz RD 92713) lub A10VSO 18 (wa  P,
ko nierz A, patrz RD 92712)

Oznaczenie zamówieniowe K51* Przekrój A – B

NG pompa g ówna           A 1                       A 3                     A 4

18 (patrz RD 92712)          182         14,5        33 do powierzchni ko nierza mocowania pompy
28                                            204          16            37
45                                            229          16            43 Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi
71                                            267          20            51 prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.
100                                          338          20            55
140                                          350          20            67 * nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze

zredukowanymi momentami obrotowymi przekazania nap du (patrz
strona 26)



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB3 i K25
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 100, 2 otwory do monta u A10VSO 28 (wa  z baty S lub R);
Oznaczenie zamówieniowe KB3 Przekrój A – B

Piasta z bata 22-4
(SAE 7/8", 16/32 DP; 13 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna           A 1                      A 2                      A 3                      

28                                            204          19,2         14            
71                                            267          16,5         18            
100                                          338          17,6         18            
140                                          350          18,2         24            

Ko nierz ISO 100, 2 otwory do monta u A10VSO 28 (wa  wielowpustowy P)
Oznaczenie zamówieniowe K25* Przekrój A – B

NG pompa g ówna           A 1                      A 3                      A 4

28                                            204          14            37 do powierzchni ko nierza mocowania pompy
45                                            229          14            43
71                                            267          23            51
100                                          338          20            55
140                                          350          24            62 * nie dotyczy nowych zastosowa , tylko ze zredukowanymi 

momentami obrotowymi przekazania nap du
patrz strona 26.



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB4 i K26
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 100, 2 otwory do monta u A10VSO 45 (wa  z baty S lub R);
Oznaczenie zamówieniowe KB4 Przekrój A – B

piasta z bata  25-4 (SAE B-B)
1", 16/32 DP; 15 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy A 1

NG pompa g ówna           A 1                      A 2                      A 3                      

45                                            229          17,2         14            
71                                            267          17,2         18            
100                                          338          18,2         20            
140                                          350          18,2         24            

Ko nierz ISO 100, 2 otwory do monta u A10VSO 45 (wa  wielowpustowy P)
Oznaczenie zamówieniowe K26* Przekrój A – B

do powierzchni ko nierza mocowania pompy

NG pompa g ówna           A 1                      A 3                      A 4

45                                            229          14            43
71                                            267          23            51
100                                          338          20            56
140                                          350          24            67 * nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze 

zredukowanymi momentami obrotowymi przekazania nap du (patrz
strona 26)



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB5 i K27
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 125, 2 otwory do monta u A10VSO 71 (wa  z baty S lub R);
Oznaczenie zamówieniowe KB5 Przekrój A – B

nie dotyczy NG 71 piasta z bata 32-4 (SAE C)
1 1/4", 12/24 DP; 14 T

nie dotyczy NG 71
do powierzchni mocowania ko nierza pompy A 1

NG pompa g ówna           A 1                      A 2                      A 3                      

71                                            267          20            18,5         
100                                          338          20            25            
140                                          350          21            32            

Ko nierz ISO 100, 2 otwory do monta u A10VSO 71 (wa  wielowpustowy P)
Oznaczenie zamówieniowe K27* Przekrój A – B

do powierzchni ko nierza mocowania pompy
NG pompa g ówna           A 1                      A 3                      A 4

71                                            267          18            51
100                                          338          20            54
140                                          350          24            63

* nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze 
zredukowanymi momentami obrotowymi przekazania nap du, patrz
strona 26.



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB6 i K370
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 125, 2 otwory do monta u A10VSO 100 (wa  z baty S);
Oznaczenie zamówieniowe KB6 Przekrój A – B

piasta z bata 38-4; (SAE C-C)
1 1/2", 12/24 DP; 17 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna           A 1                      A 3                                                      A 4                      

100                        338         M16; 25 g boko              65           
140                        350         M16; 32 g boko              77,3        

Ko nierz ISO 125, 2 otwory do monta u A10VSO 100 (wa  wielowpustowy P)
Oznaczenie zamówieniowe K37* Przekrój A – B

do powierzchni ko nierza mocowania pompy

NG pompa g ówna           A 1                      A 4                      

100                                          356          71            
140                                          368          80            

* nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze zredukowanymi 
momentami obrotowymi przekazania nap du (patrz strona 26)



Wymiary ko cówki przekazania nap du KB7 i K59
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz ISO 180, 4 otwory do monta u A10VSO 140 (wa  z baty S);
Oznaczenie zamówieniowe KB7 Przekrój A – B

Pompa g ówna NG 140
piasta z bata 44-4 (SAE D)

3 1/4", 8/16 DP; 13 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

Ko nierz ISO 180, 4 otwory do monta u A10VSO 140 (wa  wielowpustowy P)
Oznaczenie zamówieniowe K59* Przekrój A – B

Pompa g ówna NG 140

do powierzchni ko nierza mocowania pompy

* nie dotyczy nowych zastosowa , dozwolone tylko ze zredukowanymi 
momentami obrotowymi przekazania nap du (patrz strona 26)



Wymiary ko cówki przekazania nap du K01 i K2552
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz SAE 82-2 (SAE C) do monta u zewn trznej pompy z batej 1 PF2G2 (patrz RD 10030) lub wewn trznej
pompy z batej PGF2 (wa  J, ko nierz U2, patrz RD 10213)
Oznaczenie zamówieniowe K01 Przekrój A – B

piasta z bata 16-4 (SAE A)
5/8" 16/32 DP; 9 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 4 A 5                                           

28                                            204          47            M10; g boko  16
45                                            229          53            M10; g boko  16
71                                            267          61            M10; g boko  20
100                                          338          65            M10; g boko  20
140                                          350          77            M10; g boko  20 Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 

prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.

Ko nierz SAE 82-2, (SAE A, 2 otwory) do zamontowania A10VSO 10 (wa  S, ko nierz C, patrz RD 92713) lub A10VSO 18
(wa  S, ko nierz C, patrz RD 92712)
Oznaczenie zamówieniowe K52 Przekrój A – B

piasta z bata 19-4; (SAE A-B)
3/4" 16/32 DP; 11 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 4 A 5                                           

28                                            206          4,3           M10; g boko  16
45                                            229          53.4         M10; g boko  16
71                                            267          61.3         M10; g boko  20
100                                          338          65            M10; g boko  20
140                                          350          77            M10; g boko  20

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Wymiary ko cówki przekazania nap du K02 i K68
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz SAE 101-2 (SAE B, 2 otwory) do zamontowania zewn trznej pompy z batej 1PF2G3 (patrz RD 10039)

Oznaczenie zamówieniowe K02 Przekrój A – B

nie dotyczy NG 28

piasta z bata 22-4; (SAE B)
7/8" 16/32 DP; 13 T

nie dotyczy NG 28
do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 4 A 5                                           

28                                            204          47            M12; g boko  15
45                                            229          53            M12; g boko  18
71                                            267          61            M12; g boko  20
100                                          338          65            M12; g boko  20
140                                          350          77            M12; g boko  20

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.

Ko nierz SAE 101-2 (SAE B, 2 otwory) do monta u A10VO 28 (wa  S, patrz RD 92701) lub wewn trznej pompy z batej
PGF3 (wa  R, ko nierz U2, patrz RD 10213)

Oznaczenie zamówieniowe K68 Przekrój A – B

nie dotyczy NG 28
piasta z bata 22-4; (SAE B)
7/8" 16/32 DP; 13 T

nie dotyczy NG 2 do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 4 A 5                                           

28                                            204          47            M12; g boko  15
45                                            229          53            M12; g boko  18
71                                            267          61            M12; g boko  20
100                                          338          65            M12; g boko  20
140                                          350          80.8         M12; g boko  20

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Wymiary ko cówki przekazania nap du K04 i K07
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz SAE 101-2 (SAE B, 2 otwory) do monta u A10VO 45 (wa  S, patrz RD 92701) lub
wewn trznej pompy z batej PGH4 (wa  R, ko nierz U2, patrz RD 10223)

Oznaczenie zamówieniowe K04 Przekrój A – B

piasta z bata  25-4 (SAE B-B)
1" 16/32 DP; 15 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 3 A 4 A 5                                           

28                                            204          9              47            M12; g boko  15
45                                            229          9              53,4         M12; g boko  18
71                                            267          9              61,3         M12; g boko  20
100                                          338          10            65            M12; g boko  20
140                                          350          8              77,3         M12; g boko  20

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.

Ko nierz SAE 127-2 (SAE C) do monta u A10VO 71 (wa  S, patrz RD 92701)

Oznaczenie zamówieniowe K07 Przekrój A – B

nie dotyczy NG 71
piasta z bata 32-4 (SAE C)
1 1/4" 12/24 DP; 14 T

nie dotyczy NG 71

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna A 1 A 3 A 4 A 5

71 267 10 61,3 M16; g boko  18
100 339 9 65 M16; g boko  20

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Wymiary ko cówki przekazania nap du K24 i K17
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Ko nierz SAE 127-2 (SAE C) do monta u A10VO 100 (wa  S, patrz RD 92701) lub wewn trznej pompy z batej PGH5 (wa
R, ko nierz U2, patrz RD 10223)

Oznaczenie zamówieniowe K24 Przekrój A – B

piasta z bata 38-4; (SAE C-C)
1 1/2" 12/24 DP; 17 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 3 A 4 A 5                                                                                               

100                                          338          8              65            M16; g boko  20, przelotowy               
140                                          350          9              77,3         M16; g boko  32                                  

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.

Ko nierz SAE 152-4 (SAE D) do monta u A10VO 140 (wa  S, patrz RD 92701);

Oznaczenie zamówieniowe K17 Przekrój A – B
Pompa g ówna NG 140

piasta z bata 44-4 (SAE D)
3 1/4" 8/16 DP; 13 T

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



 Wymiary ko cówka przekazania nap du K57
Przed ustaleniem konstrukcji prosz  za da  wi cego rysunku monta u.

Metryczny ko nierz 4 otwory do monta u pompy wielot okowej promieniowej R4 (patrz RD 11263)

Oznaczenie zamówieniowe K57 Przekrój A – B

do powierzchni mocowania ko nierza pompy

NG pompa g ówna       A 1 A 4 A 7

28                                            233          47            8              
45                                            258          71,5         8              
71                                            283          68            8              
100                                          354          70,5         8              
140                                          366          84            8              

Przy pracy z wysokowydajnymi cieczami roboczymi 
prosz  przestrzega  arkusza RD pompy montowanej.



Preferowane typu – Krótsze czasy dostawy

Przy zamówieniu prosz  podawa  typ oraz nr ident.
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