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Descriere i utilizareş

Pompele cu roţi dinţate HP3, cu volum 
geometric constant, sunt utilizate în 
acţionări hidraulice, la maşini agricole, 
echipamente pentru tractoare, utilaje 
de ridicat şi transport, utilaje terasiere 
grele, maşini unelte, ş.a.

The gear pumps HP3, with 
constant displacement, are used 
in hydrodrive installations, for 
agricultural mobile equipment, 
heavy equipment for transport and 
earth moving, machine-tools.

Description and use
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Notă: Găurile de prindere M(m) vor avea adâncimea de 15 mm (excepție varianta tip 7)
Note: The mounting holes M(m) will have the depth of 15 mm ( except type 7) 
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Notă:
- Pn: presiunea nominală la care se garantează funcţionarea continuă, 

durabilitatea şi randamentul volumic. 
- Randamentele volumice hv se garantează în condiţii nominale şi la o 

2vâscozitate a uleiului de 30....40 mm /s. 
- Caracteristicile de mai sus sunt valabile şi pentru pompele duble (pentru 

fiecare treaptă).
- La cerere se pot construi pompe cu:

 a. supapa cu retur extern (la bazin);
b. supapa cu retur intern (la aspiraţia pompei);

- Funcţionarea pompelor la turaţii ridicate, fără cavitaţie, este posibilă numai 
cu o aspiraţie suficient de largă.

- Presiunea de aspiraţie nu va scădea sub 0.7 bar abs.
- Este interzisă încărcarea axului de antrenare al pompei cu sarcini radiale 

sau axiale în timpul utilizării.

Note:
- Pn: nominal pressure for which, continuous running, life 

time and volumetric efficiency are guaranted.
-  Volumetric efficiency hv is guaranted in nominal 

2
conditions and viscosity 30....40 mm /s.

- The characteristics mentioned above are valid also for 
double pumps (for every stage)

- At request, can be manufactured pumps with:
      a. valve with external return (to the tank);
      b. valve with internal return (to the inlet port);
- Functioning at high speed, without cavitation, it is 

possible only with an enough large inlet.
- The inlet pressure should not decrease under 0.7 bar 

absolute.
- It is forbidden radial or axial loads on the pump shaft 

during the use.


