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Złączki wysokoprzepływowe 3/8"
• Standardowe wyposażenie większości cylindrów Enerpac
• Zalecane do stosowania na wszystkich pompach i cylindrach Enerpac, 

jeśli pozwala na to miejsce i typ przyłącza
• Posiadają pokrywki przeciwpyłowe typu „dwa w jednym” do 

wykorzystania po stronie gniazda i wtyku złączki.

Złączki wysokociśnieniowe zatrzaskowe 3/8"
• Pracują w systemie „wciśnij aby podłączyć” dzięki czemu zawsze 

zapewniają dobre połączenie
• Złączki są szczelne straty oleju zredukowane są do minimum
• Posiadają wydane przez HTMA* świadectwo bezpieczeństwa i 

charakterystyki pracy.

Złączka standardowa 3/8" typu Spee-D®

• Do zastosowań o średnim stopniu obciążenia, na przykład we 
współpracy z pompami ręcznymi

• W zestawie z nasadkową aluminiową pokrywką przeciwpyłową.

Złączka standardowa 1/4"
• Do stosowania z małymi cylindrami i pompami ręcznymi
• W zestawie z nasadkową aluminiową pokrywką przeciwpyłową
1/4"-Spin-on szybkozłącza dla kluczy dynamometrycznych
• Dla kluczy dynamometrycznych firmy ENERPAC serii W oraz S o 

ciśnieniu roboczym 700 bar, dla pomp o ciśnieniu roboczym 700 bar 
oraz dla węży serii THQ.

1/4" szybkozłącza dla kluczy dynamometrycznych
• Dla kluczy dynamometrycznych firmy ENERPAC serii HXD oraz SQD o 

ciśnieniu roboczym 800 bar, dla pomp o ciśnieniu roboczym 800 bar 
oraz dla węży serii THC.

Złączki hydrauliczne

Ułatwienie szybkiego 
montażu obwodów 
hydraulicznych

Na zdjęciu: FH-604, FR-400, AR-630, C-604, AH-604, AR-400

Uszczelniacz połączeń

Do uszczelnienia połączeń 
skręcanych z gwintem nptf 

należy zastosować jeden z nowych 
uszczelniaczy anaerobowych lub taśmę 

teflonową . W przypadku stosowania taśmy 
teflonowej należy założyć taśmę w odległości 
jednego zwoju gwintu od końca łącznika i 
zabezpieczyć przed samoczynnym odkręceniem 
się w układzie hydraulicznym .

OSTRZEŻENIE

Ciśnienie może być podane na 
złączki dopiero po całkowitym 
ich zamontowaniu przy czym 

nie wolno montować ani demontować złączek 
pod ciśnieniem.

Więcej wskazówek dotyczących zasad 
bezpieczeństwa pracy znaleźć można na
naszych Żółtych Stronach . 

 Strona: 

▼  Zastosowanie szybkozłączek o dużym przepływie umożliwia 
bezproblemowe łączenie węży z wielopunktowym 
systemem synchronicznym PLC na 34 punkty.

Seria-F

Złączki hydrauliczne o płaskiej 
powierzchni zapewniają zmniejszony 
w porównaniu z innymi typami 

złączek spadek ciśnienia i są preferowane w 
zanieczyszczonych, brudnych konstrukcjach i 
przemyśle wydobywczym z powodu łatwego 
czyszczenia oraz powierzchni, na których nie 
osiadają zanieczyszczenia .

* Stowarzyszenie Producentów Narzędzi Hydraulicznych
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Złączki hydrauliczne

Kompletny 
zestaw

Maksymalna 
prędkość 
przepływu

(l/min)
Gniazdo 
szybkozł.

Wtyk 
szybkozł.

Pokrywki
przeciw.
Numery
modeli

(2x)
CD-411

–

Z-410
tylko 
gniazdo

Z-640
tylko 
gniazdo

–

–

Typ złączki

Złączka wysokoprzepływowa

Metalowe pokrywki 
przeciwpyłowe

 Dostępne są stalowe pokrywki 
przeciwpyłowe do złączek serii 
C-604 . Przy zamówieniach należy 
podać numer modelu: 
CD-411M dla gniazda 
CD-415M dla wtyku

Seria
A, C,
F, T

Maksymalna prędkość przepływu:

6,1 - 40,0 l/min
Gwint:

¼" - ⅜" NPTF
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

Złączka zatrzaskowa

Złączka standardowa typu Spee-D©

Złączka standardowa

Numery modeli Wymiary (mm)

* Wymiar „A” oznacza całkowitą długość po połączeniu gniazda i wtyku .

Spin-on szybkozłącze - 700 bar

Szybkozłącze - 800 bar

CT-604 Narzędzie 
zabezpieczające 

Narzędzie Enerpac 
CT-604 służy do 
zwalniania hydraulicznego 

ciśnienia wstecznego przez bezpieczne 
odpowietrzenie złączki hydraulicznej .

UWAGA: Do użytku wyłącznie 
z wysokoprzepływowymi złączkami 
hydraulicznymi Serii -C, 700 bar

Odpowietrzanie złączek hydraulicznych 
minimalizuje możliwość obrażeń 
spowodowanych przez wyrzucanie części 
płynu hydraulicznego pod ciśnieniem . 
Narzędzie CT-604 zostało wykonane przez 
firmę Enerpac w celu bezpiecznego użycia 
przy ciśnieniu 700 bar .


