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Przedstawiono model: XA 11G

Pompy nożne napędzane pneumatycznie

Wydajność 
i ergonomia

• Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca zmniejszyć 
zmęczenie operatora

• Zmienny przepływ oleju i dokładny pomiar zapewniający 
precyzyjne sterowanie

• Wyższy przepływ oleju zapewniający zwiększenie wydajności

• Zamknięty układ hydrauliczny zapobiegający zanieczyszczeniom i 
umożliwiający użytkowanie pomp w dowolnej pozycji

• Funkcja blokady nożnej w pozycji wycofania

• Zewnętrzny zawór regulacji ciśnienia

• Śruba uziemiająca zwiększająca poziom bezpieczeństwa 
wybuchowego ATEX.

Zbiornik o pojemności 2 litrów

Podwojona pojemność oleju 
pozwalająca zasilać większe 
cylindry i narzędzia .

Zawór sterujący 4/3

Możliwość zasilania cylindrów 
hydraulicznych i narzędzi 
dwustronnego działania .

Opcjonalny manometr

Zintegrowany manometr 
z odczytem skalibrowanym w ba-
rach, psi oraz MPa umożliwiający 
odczyt rzeczywistego ciśnienia .

Zabezpieczenie nożne

Rama instalowana przez 
klienta chroni pedały przed 
przypadkowym uruchomieniem .

Zestaw dźwigni typu „Joystick”

Zestaw dźwigni instalowanych 
przez klienta umożliwiających 
ręczną obsługę obu pedałów .

Złącze obrotowe

Złącze obrotowe instalowane przez 
klienta zapewniające optymalną 
orientację węża hydraulicznego . 
Patrz strona 127 szczegóły .

1)  Akcesoria muszą być zamawiane oddzielnie .

Numer modelu 1)

Numer modelu 1)

Numer modelu 1)

▼ Łatwa obsługa nożna. Nie jest wymagane podnoszenie nogi – ciężar ciała 
utrzymywany jest na piętach, co pozwala na obsługę bez użycia rąk i 
zapewnia stabilną pozycję przy pracy.
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2,0 XA 12 2) – • – – 170 – 10,2

1,0 XA 11G • • – 152 – – 8,8

2,0 XA 12G • • – – 170 – 10,4

1,0 XA 11V – – • 152 – 279 10,1

2,0 XA 12V – – • – 170 279 11,7

1,0 XA 11VG • – • 152 – 279 10,3

2,0 XA 12VG • – • – 170 279 11,9

700 2,0 0,25 XA 1 2,1 - 8,6

RFL-102
▼ PODSTAWOWE DANE

Do użycia
z cylindrem 

lub narzędziem

Użyteczna
objętość oleju

(litry)

Numer
modelu 1)

Manometr
ciśnieniowy

Trójdrogowy,
3-pozycyjny

zawór

Czterodrogowy,
3-pozycyjny

zawór

Wymiary (mm)
(kg)
(kg)

Jednostronnego
działania

Jednostronnego
działania

Dwustronnego
działania

Dwustronnego
działania

1) Złączka wysokiego przepływu CR- 400 i akcesoria muszą być zamówione oddzielnie .
2) Dostępne jako zestaw cylinder-pompa, patrz strona 58 .
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Hydrauliczne pompy nożne napędzane pneumatycznie
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▼ DANE TECHNICZNE SERII XA
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Regulator - Filtr - Układ smarujący

 Zalecany do użytku z wszystkimi 
pompami pneumatycznymi serii XA . 
Zapewnia czyste, zawierające smar 
powietrze i umożliwia regulacje 
ciśnienia powietrza .

Numer modelu 1)

①  Wylot oleju z gwintem 
3/8 cala –18 NPTF

②  Wlot powietrza z gwintem 
1/4 cala - 18 NPTF

③ Opcjonalny zawór sterujący 4/3
④  Wylot oleju z gwintem 

3/8 cala –18 NPTF

przy ciśnieniu powietrza 6,9 bara

Pojemność zbiornika:

1,0 - 2,0 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,25 l/min
Zużycie powietrza:

283 - 991 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Zastosowanie produkcji

Pompa XA11 jest użytkowana razem z 
cylindrem drążonym o udźwigu 13 ton i 
służy do ściskania oraz pozycjonowania 
sprężyn zaworów 
silników wysokoprężnych.
Możliwości dokładnego pomiaru  
w XVARI ® Technology pozwalają 
operatorowi zastosować wymaganą 
precyzję i siłę nacisku.


