
Zubová èerpadla, hydromotory a dìlièe prùtoku s vnitøním ozubením

Èerpadla QX

Pøedstavujeme Vám øadu èerpadel, hydromotorù a dìlièù prùtoku pracujících na principu vnitøního ozubení TRUNINGER, 

které patøí do sortimentu nìmecké společnosti BUCHER Hydraulics. Vyznaèují se dlouhou �ivotností, vysokou objemovou 

úèinností, nízkou hluèností a vynikajícími prùtokovými a tlakovými charakteristikami. Jsou rovnì� vhodné pro HFB, HFC, 

HFD a biologicky odbouratelné kapaliny.

QX - èerpadla s geometrickým objemem od 5 do 500 ccm/ot. Jsou rozdìlena do tøí tlakových stupòù. Tøístupòová èerpadla 

umo�òují dosa�ení tlaku a� 400 bar. Øada èerpadel QX nahrazuje star�í výbìhový typ QT. Èerpadla jsou rovnì� vyrábìna 

v �iroké �kále dvoj èi trojkombinací.

QXV - èerpadla pro nízkoviskozní kapaliny (benzin, nafta, brzdné kapaliny, pentosin,HFA ) s geometrickým objemem 

od 5 do 500 ccm/ot. Jsou rozdìlena do �esti tlakových stupòù. �estistupòová èerpadla umo�òují dosa�ení tlaku a� 250 bar.

QXM - jednotky s geometrickým objemem od 5 do 500 ccm/ot. umo�òující vyu�ití jako èerpadlo i jako hydromotor. Vhodné 

pro speciální aplikace (výtahy, lanovky apod.) - mo�nost rekuperace energie. Jsou rozdìleny do tøí tlakových stupòù. 

Tøístupòové èerpadlo (resp. hydromotor) geometrického objemu 250 ccm/ot. umo�òuje provozní tlak a� 400 bar a kroutící 

moment a� 1260 Nm.

QXT - dìlièe s geometrickým objemem od 5 do 250 ccm/ot. umo�òující rozdìlení vstupního prùtoku do dvou, tøí nebo ètyø 

výstupních vìtví. Vyznaèují se vysokou dìlící pøesností.
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Princip a rozmìry

Princip funkce èerpadel s vnitøním 

ozubením:

Základními èástmi èerpadel øady QX jsou ozubené 
pastorky na høídelích a tìlesa s vnitøním ozubením. 
Oblasti sání a výtlakù jsou oddìleny pøepá�kou ve 
tvaru pùlmìsíce. Tlaková øada 2 má dvoustupòové 
vnitøní ozubení, tlaková øada 3, umo�òující nejvy��í 
tlaky, má tøístupòové ozubení.

V oblasti tandemových a vícenásobných èerpadel lze 
vytvoøit více ne� 1000 kombinací.

Èerpadla jsou citlivá na neèistoty v pracovní kapalinì, 
proto je nutné vybavit hydraulický okruh dostateènou 
filtrací. Rovnì� dodr�ení principù montá�e je 
nezbytné pro spolehlivou funkci tìchto èerpadel. 
Návod pro montá� èerpadla je bì�nou souèástí 
dodávky.

provedení SAE (k dispozici i provedení metrické)
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