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لیست تجهیزات هیدرولیک

١) انرژی را ذخیره می کنند.

٢) ضربات ناگهانی را جذب می کنند.

٣) فشار ثابتی را برقرا می کنند.

۴) یکنواخت کردن فشار در مدار

 

جنس بدنه: آلومینیوم

جابجایی حجمی: ۴ تا ٢۶٫۶۶ سانتی متر مکعب

دبی حجمی در دور ١۵٠٠ دور/دقیقه: ۶ تا ۴٠ لیتر بر 

دقیقه‐دور پمپ: ٢۵٠٠ تا ۴٠٠٠ دور/دقیقه

کد 97/001 کد L97/005پمپ دنده خارجی روکت آکوموالتور هیدرولیک

 انواع پمپ هیدرولیک پیستونی:

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری

پمپ هیدرولیک پیستونی شعاعی

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی

و دیگر انواع پمپ پیستونی هیدرولیک

پمپ تک‐ پمپ های چند طبقه ( جهت استفاده در 

مدارهایی با دبی های متفاوت)‐ موتور پمپ کوپل 

شده‐سایز  IPC 4الی IPC 7‐ظرفیت از ٢٠ تا 

٢۵٠ cm3/rev‐فشار هیدرولیکی اسمی تا ٢١٠ 

bar ٢۵ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا ٠‐bar

محدوده تغیرات سرعت گردش: از ۴٠٠ تا ٣٢٠٠ 

rpm‐امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت 

سری (دو یا چند طبقه)

Type IPC

کد 97/006 پمپ پیستونی هیدرولیک کد 97/002 Voithپمپ دنده داخلی

پمپ کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران در سری های 

٢٠، ٢۵، ٣۵، ۴۵، ٢۵٢٠، ٣۵٢٠، ٣۵٢۵، ۴۵٢۵ و 

 ۴۵٣۵

حداقل دبی: ۵٠ لیتر/دقیقه‐حداکثر دبی: 

١٣٢لیتر/دقیقه  (هر دو پمپ)‐حداقل سرعت: 

rpm 600‐حداکثر سرعت: rpm1800‐ماکزیمم 

فشار کاری: ١٧۵ بار‐ماکزیمم فشار لحظه ای: ٢١٠ 

بار‐صدای بسیار پایین حین کار‐حجم انتخابی 

سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ٢٠ Vو 

V٢۵

پمپ های فشار متوسط به دو نوع متعادل و نا 

V  متعادل تقسیم می شوند که پمپ های سری

ویکرز از نوع پمپ های متعادل می باشد. پمپ های 

پره ای  Eaton Vickersدر دو سری  V(در بخش 

هیدرولیک صنعتی) و  VQبخش هیدرولیک موبایل 

ساخته شده و از نوع جابجایی ثابت می باشد. پمپ 

پره ای هیدرولیک ایتون ویکرز یکی از انواع پمپ 

های هیدرولیک می باشد.

کد 97/007 پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع ایران
کد 97/003 Eaton Vickersپمپ هیدرولیک پره اي

کد 97/004 A10V-S-Oپمپ پیستونی محوري رکسروت
کد 97/008 پمپ رادیال توز ایران
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لیست تجهیزات هیدرولیک

سری  T6Cدارای قابلیت تحمل فشار ٢١٠ بار (دائم 

کار) و فشار ماکزیمم ٢۴٠ بار در بازه لیتراژ ١۶ الی 

١۵٠ لیتر/دقیقه

پر قدرت همراه با عمر کاری باال‐بازده کلی بسیار 

باال‐قدرت عالی‐انواع مختلف تنظیم پمپ بر حسب 

کاربردهای متفاوت‐مناسب برای سیستم های 

هیدرواستاتیکی‐مورد استفاده برای سیستم های 

Mobile ) هیدرولیکی ماشین آالت سنگین و ساکن

(and Stationary Applications‐تناسب جریان 

با سرعت محور و جابجایی پمپ‐یاتاقان های طراحی 

شده برای قطعات محرک برای افزایش عمر مفید 

قطعات ‐ابعاد کوچک‐بازده کلی باال‐طراحی مقرون 

به صرفه‐پیستون های مخروطی شکل همراه با 

رینگ های آب بندی پیستون‐فشار اسمی ۴٠٠ بار

فشار ماکسیمم ۴۵٠ بار

کد 97/009 کد A2FO97/013پمپ پیستونی محوري رکسروت Denisonپمپ پره اي

‐ ماکزیمم فشار کاری ٣۵٠ بار‐ ماکزیمم لیتراژ 

عبوری l/min 100‐نحوه نصب بصورت ساب پلیتی

(direct acting ) نحوه عملکرد مستقیم ‐

‐طراحی جهت استفاده بعنوان شیر ٣ یا ۴ راهه و ٢ 

یا ٣ وضعیتی (تعداد اسپول)‐ جنس بدنه از چدن 

با مقاومت باال با کمترین افت فشار جریان‐ قابلیت 

استفاده با برق  ACو  DCمتناسب با بوبین انتخابی

‐ استفاده از روکش روی ‐ نیکل در شیر های با 

DC برق

کد 97/010 Ds3شیر برقی دوپلوماتیک

کد 97/014 Ds5شیر برقی دوپلوماتیک

ماکزیمم فشار کاری ٣٢٠ بار‐ماکزیمم لیتراژ عبوری 

l/min 150‐نحوه نصب بصورت ساب پلیتی

(direct acting) نحوه عملکرد مستقیم •

‐طراحی جهت استفاده بعنوان شیر ٣ یا ۴ راهه و ٢ 

یا ٣ وضعیتی (تعداد اسپول)‐ جنس بدنه از چدن 

با مقاومت باال با کمترین افت فشار جریان

‐قابلیت استفاده با برق  ACو  DCمتناسب با 

بوبین انتخابی‐ استفاده از روکش روی‐نیکل در 

DC شیر های با برق

کد 97/011 Rexrothشیر برقی کنترل جهت

شیرهای فشار شکن سری  DBDرکسروت، از نوع 

تحریک مستقیم می باشد. جهت محدود کردن فشار 

در یک سیستم استفاده از این نوع فشار شکن ها 

DBD  (شیرهای کنترل فشار) رایج می باشد. شیر

رکسروت از اجزایی نظیر بدنه (١)، فنر (٢)، پاپت و 

دمپر پیستون (٣) یا توپی (۴) و فلکه یا پیچ تنظیم 

کننده فشار (۵) تشکیل شده است. در این فشار 

شکن با استفاده از فلکه تنظیم فشار، می توان 

فشار سیستم را به طور پیوسته و میزان دلخواه 

تنظیم کرد به نحوی که با چرخش فلکه یا پیچ تنظیم 

کننده، با فشار فنر به پاپت یا توپی بر روی 

نشیمنگاه تنظیم فشار صورت می گیرد.

کد 97/015 Rexrothشیر فشار شکن

کد 97/016 Duplomaticپرشر سوئیچ 

کد 97/012 Duplomaticفیلتر خط فشار 
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لیست تجهیزات هیدرولیک و متعلقات

١‐ اویل کولر آب خنک

٢‐ اویل کولر هوا خنک

 هیدروموتور هایی با حجم جابجایی/دور ٨ سی سی 

rpm  الی ٨٠٠ سی سی‐ هیدروموتور هایی با دور

 2500برای کوچکترین سایز و  rpm 600برای 

بزرگترین سایز‐ هیدروموتور هایی با گشتاور 

تولیدی ١٣ نیوتن‐متر الی ٢٧٠٠ نیوتن‐متر‐ 

هیدروموتور هایی با توان خروجی ٢ کیلووات الی ٧٠ 

کیلووات‐ عملکرد نرم و روان هیدروموتور در 

سرعت های مختلف‐ گشتاور ثابت در سرعت های 

مختلف‐ گشتاور باال در هنگام شروع کار‐ فشار 

برگشت باال بدون استفاده از خط تخلیه‐ بازدهی 

باال‐ عمر طوالنی هیدروموتور در شرایط سخت کاری

‐ طراحی هندسی مناسب و کم جاگیر بودن 

هیدروموتور‐ توان تحمل باالی یاتاقانها در برابر 

نیروهای شعاعی و محوری‐ کاربرد درسیستم های 

هیدرولیک مدار باز و مدار بسته‐ مناسب جهت کار 

با انواع روغن های هیدرولیک/دارای کاربرد در:‐ 

تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی‐ ماشین آالت 

کشاورزی‐ ماشین آالت مخصوص بارگیری مواد و 

باالبر ها (Lifting)‐تجهیزات جنگلداری‐ ماشین 

آالت مخصوص چمن زنی ‐ تجهیزات دریایی (آبی)

کد 97/017 کد Danfoss97/020هیدروموتور اوربیتالی Maxtorاویل کولر

پمپ های دنده ای کاپرونی برای شرایط کاری زیر 

طراحی شده اند:‐سیال مورد استفاده = روغن 

(cSt) هیدرولیک با ویسکوزیته ١۶ الی ٢٠٠

‐درجه فیلتراسیون سیال مصرفی = ١۵ الی  ٢۵

‐دمای محیط کاری = ‐٢٢ الی ۵۵ درجه سانتیگراد

‐بازه دمای سیال = ٢۵‐ الی ٨٠ درجه سانتیگراد

‐فشار مکش = ٠٫٨ الی ٢٫٢ بار

m/s سرعت سیال در خط مکش = ٠٫۵ الی ١‐

‐ماکزیمم فشار خروجی = ٢۵٠ بار

رلیف ولو با کنترل الکترونیکی با نحوه نصب مطابق با 

استاندارد ISO4401‐مناسب برای استفاده در 

مدارهایی با دو فشار مختلف‐تعدیل پیوسته فشار 

با توجه به میزان جریان ورودی به سلنوئید شیر

‐تولید شده برای ۴ بازه فشاری‐ماکزیمم فشار 

کاری= ٣۵٠ بار

کد 97/018 PREDشیر پروپرشنال کنترل فشار دوپلوماتیکی

کد 97/021 Caproniپمپ دنده اي

در مدار هایی که شیر های کنترل کننده زیادی وجود 

دارد به علت نصب مادوالر شیر، فضای کمتری را 

cetop 02, cetop  اشغال می کند.‐در سایز های

 cetop 05, cetop 07 ,03سایز (۴٬۶٬١٠٬١۶)‐

قابلیت کنترل خطوط مختلف جریان بر حسب نوع فلو 

کنترل مصرفی‐فشار کاری ماکزیمم ٣۵٠ بار‐لیتراژ 

عبوری ۵٠ لیتر/دقیقه در خطوط کنترلی و ٧۵ 

لیتر/دقیقه در خطوط آزاد‐دمای محیط کاری 

۵٠+/٢٠‐ درجه سانتیگراد‐دمای کاری سیال 

٨٠+/٢٠‐ درجه سانتیگراد‐بازه ویسکوزیته سیال 

١٠ الی cSt ۴٠٠‐وزن شیر: ١٫٣ کیلوگرم

کد 97/022 Duplomaticشیر کنترل جریان زیر شیري

کد 97/019 Hydacآکوموالتور هیدرولیک

کد 97/023 Settimaپمپ اسکرو
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لیست تجهیزات هیدرولیک و متعلقات

عمر کاری طوالنی

یاتاقان های لغزشی برای بارهای سنگین

پاورپک (یونیت) هیدرولیکی #CTR‐کانکتور 

الکتریکی EC‐کانکتور تقویت کننده برای فرمان 

ECF قطع و وصل) برقی( ON-OFF سریع شیر

ON-OFF  دستگاه ذخیره توان برای شیر برقی

ECL‐یونیت کنترل الکترونیک دیجیتال برای شیر 

پروپشنال تک سلونوئید حلقه باز EDC-1‐تقویت 

کننده توان دیجیتالی برای شیر پروپشنال در 

سیستم حلقه باز #EDM-M‐تقویت کننده توان 

EPA-M برای شیر پروپشنال در سیستم حلقه باز

EWM-MS-AA کارت آنالوگ برای کنترل همزمان

کارت دیجیتال برای نیرو و فشار در سیستم حلقه 

بسته EWM-P-AA‐کارت کنترل جامع حلقه 

بسته EWM-PID-AA‐کارت دیجیتال برای کنترل 

EWM-PQ-AA فشار جریان سیستم حلقه بسته

کارت آنالوگ به دیجیتال کنترل موقعیت کورس در 

EWM-S- سیستم حلقه بسته و تنظیم دیجیتال

AA‐کارت آنالوگ به دیجیتال کنترل موقعیت 

کورس در سیستم حلقه بسته و تنظیم دیجیتال 

EWM-S-AD‐کارت دیجیتال برای کنترل کورس 

حلقه بسته  و ...

کد 97/024 کد Duplomatic97/027متعلقات AZPWپمپ دنده خارجی رکسروت

cm3/rev ٢۵حداکثر حجم جابجایی از ٣٫۶ تا ١٫٧

l/min ٣٧٧٫۵ از ۵٫۴ تا )rpm ١۵دبی حجمی (در ٠٠

bar ٣۴۵ محدوده فشار کاری از ٢١٠ تا

محدوده تغیرات سرعت گردش: از ۴٠٠ تا ٣۶٠٠ 

rpm

kg   ۵وزن: از ۴ تا ٩

کد 97/028 Duplomaticپمپ هیدرولیک دنده اي

پمپ دنده خارجی رکسروت مدل  ،G2از نوع پمپ 

های دبی ثابت بوده و فشار ٢۵٠ باری را برای یک 

مدار هیدرولیک تامین می نماید. که شامل پوسته 

(١)، فلنج (٢)، شفت محرک (٣)، بلوکه بیرینگ 

(۴)، یاتاقان های غالفدار (۵)، صفحات جبران 

کننده هیدرواستاتیکی (۶) می باشد. این سری از 

پمپ های دنده ای جهت استفاده در محیط های 

صنعتی که نیاز به دقت و کیفیت باال می باشد، 

طراحی شده اند.

کد 97/029 G2پمپ دنده خارجی رکسروت

 صدای فوق العاده کم‐سهولت کوپل شدن با پمپ 

های دیگر‐ عمر طوالنی‐توانایی تحمل فشار تا ۴٠٠ 

بار

EIPC ١‐ سری

EIPH ٢‐سری

EIPS ٣‐سری

کد 97/025 Eckerleپمپ دنده داخلی

کد 97/030 PGHپمپ دنده داخلی رکسروت

کد 97/026 PVHپمپ پیستونی محوري ایتون ویکرز 
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