
 
 

   

  

  Bơm thủy lực  
Bơm thủy lực khí nén 

  

• Sử dụng ở những nơi dùng nguồn năng lượng chính từ khí nén  
• Động cơ 3hp có tải.  
• Bộ phận điều khiển áp suất đặt phía ngoài.  
• Van xả khí bên trong để bảo vệ thiết bị.  
• Sử dụng cho thiết bị tác động đơn hoặc kép.  

Động cơ  & Điều khiển khí nén 

• 3hp, 50 cfm (1.416m3/p) ở áp lực @ 80 psi  
• Có thể điều khiển khí nén từ khoảng cách xa 30-foot (9mét) 

 

Bơm thủy lực 
điều khiển 
bằng năng 

lượng khí nén 

Lượng dầu chạy 
trong 1 phút  

Thể tích 
thùng chứa  

(gallons)  

Lượng dầu 
sử dụng 

(inches3) 

Bề rộng 
(inches) 

Chiều dài 
(inches) 

Độ cao 
(inches) 

Trọng 
lượng bơm

w/ Oil 
(lbs.) 

TL-SAHC  
465 in³ @100psi  

2.5  590  16.55  9.5  19.83  65  
55 in³ @ 10,000psi 

 

   

   
  



 
 

Những thiết bị bơm đã được cải tiến qua 40 năm, ngay cả những chiếc bơm nguyên thủy vẫn đang được sử dụng. Được trang 
bị với động cơ điện phổ thông 1 pha 1-1/8 hp, độ ồn trong khoảng 90-95 dBA. Trọng lượng hợp lý nhất trong dòng máy bơm 
thủy lực vận hành bằng điện.  

• Bơm vận hành 2 tốc độ cao.  
• Bộ điều chỉnh áp suất bên ngoài.  
• Van xả bên trong để bảo vệ thiết bị.  
• Điển khiển từ xa bằng tay.  
• Sử dụng cho thiết bị tác động đơn hoặc kép.  
• Có thể điều khiển khí nén từ khoảng cách xa 30-foot (9mét) 
• Động cơ điện 1-1/8 hp, 12000 rpm 115V, 25 amps  
• 110V/50Hz, 25 amps  

 

• Điều khiển điện  
• 220V/50Hz, 13 amps  

 

 

 Mã số Lượng dầu chạy 
trong 1 phút  

Thể tích 
thùng 
chứa 

(gallons)  

Lượng dầu 
thích hợp 
(inches3)

Bề rộng 
(inches) 

Chiều dài 
(inches) 

Độ cao 
(inches) 

Trọng lượng 
bơm w/ Oil 

(lbs.) 

TL-SEHC  
704 in³ @100psi  

2.5  525 17.14 9.5  18.12 75  
56 in³ @ 10,000psi 

 

 


