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Axiálne piestové hydrogenerátory s prem. geom objemom V30D  
 

Geometrický objem  45 ... 250 cm
3
/ot 

Trvalý/Max. tlak   35 / 42 MPa 
 
V tabuľke sú uvedené ľavotočivé vyhotovenia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1) Hodnoty prietoku platia pri 1450 ot/min. 
2) Trvalý/Max tlak 25 / 30 MPa. 
* Možnosť dodať aj pravotočivé vyhotovenie, v objednávacom čísle sa písmeno L nahradí písmenom R. 
   (príklad označenia : V30D-045 RKN-1-0) 
** Možnosť viacstupňového vyhotovenia. 
*** V tabuľke je uvedené vyhotovenie bez regulátora pre objednanie je nutné za objednávacím číslom doplniť    
      označenie regulátora z nasledujúcej tabuľky:  (príklad označenia : V30D-045 LKN-1-0 LS) 
 
Regulátory: N - regulátor na konštantný tlak 
 P -  diaľkovo ovládaný regulátor na konštantný tlak 
 Pb - diaľkovo ovládaný regulátor na konštantný tlak pre systémy náchylné na rozkmitanie 
 LS - load-sensing regulátor 
 LSN -  load-sensing regulátor s dodatočným tlakovým ventilom 
 L -  výkonový regulátor 
 Q - prietokový regulátor 
 V - elektro-hydraulický proporcionálny regulátor 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7960. 

 
Axiálne piestové hydrogenerátory s prem. geom objemom V40M 
 
Geometrický objem  45 cm

3
/ot 

Trvalý/Max. tlak   25 / 32 MPa 
 
V tabuľke je uvedené ľavotočivé vyhotovenie. 
 

 

 
 
 

1) Hodnota prietoku platí pri 1450 ot/min. 
* Možnosť dodať aj pravotočivé vyhotovenie, v objednávacom čísle sa písmeno L nahradí písmenom R. 
   (príklad označenia : V40M-045 RTXV-3-0-00) 
** Možnosť viacstupňového vyhotovenia. 
*** V tabuľke je uvedené vyhotovenie bez regulátora pre objednanie je nutné za objednávacím číslom doplniť    
      označenie regulátora z nasledujúcej tabuľky:  (príklad označenia : V40M-045 LTXV-3-0-00 LS-DA) 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7961M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Geom. objem  Prietok

1)
 Min./Max. otáčky  Hmotnosť  

[cm
3
/ot] [l/min] [ot/min] [kg] 

V30D-045 LKN-1-0 45 65 500/2600 40 

V30D-075 LKN-1-0 75 109 500/2400 60 

V30D-095 LKN-1-0 95 139 500/2200 70 

V30D-115 LKN-1-0
2)
 115 167 500/2000 70 

V30D-140 LKN-1-0 140 206 500/2200 85 

V30D-160 LKN-1-0
2)
 160 238 500/1900 85 

V30D-250 LKN-1-0 250 380 500/1600 130 

Objednávacie číslo 
Geom. objem  Prietok

1)
 Min./Max. otáčky Hmotnosť  

[cm
3
/ot] [l/min] [ot/min] [kg] 

V40M-045 LTXV-3-0-00 46,5 67 500/2900 20 

Regulátory: LS-DA - load-sensing regulátor s integrovaným tlakovým ventilom 
 P1R1/AMP24 - elektro-proporcionálny regulátor 


