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F306.09.CA 
AGREGAT HYDRAULICZNY 

• 3 pozycje dźwigni sterującej.
• manometr do monitorowania ciśnienia.
• Szybkozłączki do podłączania węży hydraulicznych.
• Zbiornik oleju hydraulicznego.
• Kółka z dyszlem do ręcznego sterowania.
• Rama zabezpieczająca agregat.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
028 - Silnik Diesla chłodzony powietrzem.
034 - Silnik z elektrycznym rozruchem z akumulatora.
078 - Zestaw elastycznych węży (o długości 10m) z szybkozłączami.
080 - System chłodzenia oleju (konieczny do pracy w ciepłym klimacie). 
090 - Jednofazowy silnik elektryczny 220 V, 3kW.
090.1 Trójfazowy silnik elektryczny 380 V, 3 kW.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

4151-0
rev. 02:15 PL

Agregat hydrauliczny z jednym obwodem hydraulicznym (typu otwartego) przeznaczony do zasilania różnego   
wyposażenia.

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 9 hp / 6,6 kW

Obroty na minutę 2800 rpm

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą 
linki

Wymiary AxBxC 70x50x60 m

Waga 68 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Ciśnienie robocze 150 bar

Pojemność 20 L/min

Poziom hałasu 80 dbA



F306.18.CC 
AGREGAT HYDRAULICZNY

• Panel sterujący z drążkiem do sterowania wciągarką, dynamometr i przełącznik 
maks. siły uciągu, zawór do regulacji siły napinania i zwalniania blokady  
hamulca negatywnego.

• Zespół szybkozłączy do podłączania hamownika hydraulicznego.
• Sztywna oś, opony, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z 

niską prędkością podczas wykonywania pracy.
• Metalowa obudowa z bocznymi drzwiczkami.
• Olejowy system chłodzenia.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
011 - Dodatkowy obwód hydrauliczny do podłączenia dodatkowego     
 wyposażenia, jak na przykład siłowniki hydrauliczne.
028 - Silnik Diesla chłodzony powietrzem.
028.1 Silnik Diesla chłodzony wodą.
078 - Zestaw elastycznych węży (o długości 10 m) z szybkozłączami do   
 zasilania hamownika.
078.3 Zestaw węży elastycznych (o długości 10 m) z szybkozłączami do   
 zasilania dodatkowego wyposażenia (z opcją 011).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

4135-0
rev. 06:15 PL

Agregat hydrauliczny z jednym obwodem hydraulicznym (typu zamkniętego) przeznaczony do zasilania jednej   
wciągarki hydraulicznej w celu pracy jako hamownik lub wciągarka oraz do napędzania stojaków na szpule.
Agregat jest w stanie napędzić, poza hamownikiem hydraulicznym, również inne urządzenia (patrz opcja 011).

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 18 hp / 13,2 kW

Chłodzenie powierze

Electric system 12 V

Wymiary  
AxBxC

1,20x0,90x0,95 m

Waga 68 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Przeznaczony do   
napędzania  
stojaków na szpule o 
nośności 

120-500 kN

Wydajność pompy 
(zmienna)

0-28 cm³

Ciśnienie robocze 210 bar

DOSTĘPNY ROWNIEŻ MODEL 
F306.21.CC

Napęd silnika diesel

Moc 21 hp / 15,4 kW

Instalacja elektryczna 12 V

Układ chłodzenia powietrze

Przeznaczony do 
napędzania  
stojaków na szpule o 
nośności

300-500 kN

Wydajność pompy 
(zmienna) 0-40 cm³

Ciśnienie robocze 210 bar
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