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Pressão até 350 bar
Vazão 14 l/min
Cap. 150 L

Bancada de teste móvel
para cilindros hidráulicos
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Descrição geral
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Dimensões gerais

Tampa de inspeção
para manutenção

Bomba manual
para teste hidrostático
alta pressão

Válvula de comando
para teste

Manómetros de
controle

Válvulas de isolamento

Carenagem de proteção

Sídas com engates
rápidos e bandeja

Mangueiras de alta
pressão

Caixa de ferramentas
com conexões diversas



Bancada de teste móvel para
cilindros hidráulicos

Introdução

A bancada de teste hidráulico universal para cilindros hidráulicos foi projetada para oficinas hidráulicas

dedicadas ao concerto e reparo de cilindros hidráulicos em geral e para  fabricantes e usuarios  que

requeram de uma unidade prática e móvel. A unidade tem as capacidades de:

.

- Teste dinâmico para testar funcionamento de cilindro

- Teste hidrostático a alta pressão

- Teste hidrostático de vazamento interno

- Esvaziado total, dreno e purga de ar

- Regulagem de pressão e vazão de teste.
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Dados Técnicos

Normas                                            Unidades hidráulicas conforme linhamentos DIN 24346 e NBR10141
Capacidade do tanque                    151  litros (40 gal)

Pressão máxima                              Dinâmica 210 bar, Estática 350 bar

Vazão máxima                                 14 l/min

Motor elétrico (*)                              7,5 cv IEC - Trifásico, 4 polos, 220,380  VCA, IP55, 60 Hz, V1

Bomba hidráulica                             Engrenagens externa, carcaça Al,

Fluidos Hidráulicos                           Óleos hidráulicos minerais conf. DIN 51524-2  ISOVG 32, 46,  68

Temperaturas de operação              10-60 °C

Filtro de ar                                        10 µm absoluto

Filtro de óleo de retorno                   10 µm absoluto com capacidade de atingir ISO  21/19/16

Filtro de sucção                                125 µm em malha de aço inóx

Indicadores                                       Indicador de ensujamento do filtro de retorno, visor de nível
manómetro de alta pressão

Construção                                       Robusta, aço carbono, pintura epóxi, acabamento PU

Conexões dos pórticos                     Engate rápido 3/8"

Conexão de ar                                  Engate rápido 3/8" com unidade de filtragem e regulagem

Tipo de operação                              Contínua S1

Mangueiras e conexões                   Jogo de conexões BSP, UNF, NPT,  mangueiras 2 Tramas aço

Filtro de pressão                              10 µm absoluto

Peso aproximado Aprox. 170 kgf
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hydro-B Engenharia Óleo-hidráulica Ltda

www.hydro-b.com.br - contato@hydro-b.com.br
Piracicaba - SP

Fone: (19)3377-7316    Fax:(19)3377-7316

Engenharia Óleohidráulica Ltda.

hydro-B, se reserva o direito de alteração deste catálogo sem prévio aviso - Os dados indicados no presente catálogo
são descritivos.

Atenção! A incorreta seleção ou operação destes equipamentos pode levar a sérios danos na saúde e inclusive a
morte, fica baixo inteira responsabilidade do usuário final com pessoal qualificado, a adequada seleção, aplicação
e operação destes produtos.


