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Perguntas frequentes
T enho uma bomba na minha máquina. 
Posso usá-la para acionar também os 
grampos?
  Sim, você pode usar uma bomba da máquina 
para acionar o sistema de fixação, caso ela tenha as 
seguintes características:
 1) Opera em uma faixa de pressão apropriada.
 2) Tem uma vazão apropriada ou está limitada  
  para uma vazão aceitável.
 3) Usa fluido hidráulico aceitável  
  (veja o quadro inserido).
 4) Tem a capacidade adequada para  
  realizar ambas as tarefas.

Que tamanho de bomba preciso para 
acionar meu sistema?
  Depende. Primeiro, adicione a capacidade de 
óleo total de todos os dispositivos do sistema. Para 
isso, adicione o volume estimado da canalização 
incluída no sistema (particularmente as mangueiras, 
que expandem sob pressão). O total não deve exceder 
75% da capacidade do fornecimento de energia (caso 
isso aconteça, você poderá ter problemas com a 
sangria do sistema). Se o sistema for apenas para 
suporte de trabalho, você poderá conseguir isso 
usando apenas uma bomba de parafuso. Com um 
sistema simples, você pode conseguir usar um 
intensificador pneumático/hidráulico. Se for um 
sistema de fixação complexo ou em paletes, você 
precisará de um fornecimento de energia mais 
convencional, e poderá precisar de um bomba grande. 
Não hesite em pedir nossa ajuda para estimar o 
tamanho da bomba ou os tempos de fixação. 

Como posso ajustar a pressão indo para meu 
sistema?
  As fontes de energia pneumáticas/hidráulicas 
da Vektek são ajustadas alterando a pressão do ar de 
entrada por um regulador de ar conectado. As 
pressões das bombas elétricas são ajustadas alterando 
o ajuste do interruptor de pressão. TODAS as bombas 
da Vektek funcionam por demanda e não devem ser 
colocadas em funcionamento contínuo. Se a bomba 
ligar e desligar mais que uma vez a cada 30 
segundos, entre em contato imediatamente com 
fábrica para obter assistência.

Minha bomba liga e desliga frequentemente 
(a cada 3-5 segundos), o que devo fazer?
 Você tem um vazamento. Pode ser um 
vazamento interno no grampo, na válvula ou em um 
cilindro industrial. É importante determinar a fonte do 
vazamento e eliminá-lo. Isso pode envolver a 
substituição de componentes e um diagnóstico de 
falhas abrangente. Teremos imenso prazer em ajudá-
lo. Pedimos que você colete algumas informações 
antes de entrar em contato. Preencha a folha de 
documentação do dispositivo (encontrada na página 
A-7) e tenha um diagrama e uma lista de materiais à 
mão quando ligar. Queremos ajudar, mas precisamos 
de informação adequadas sobre o sistema para 
diagnosticar o problema.

Fluido hidráulico ISO de grau 32
Cat. Nº 65-0010-01, 1 galão
 O fluido hidráulico VektorFlo® é um fluido à base de petróleo de nível 
premium com detergentes e aditivos antidesgaste. Também inclui aditivos para 
inibir corrosão, ferrugem, oxidação e formação de espuma. O fluido hidráulico 
VektorFlo® ISO 32 possui ainda as seguintes características:
  Ponto de escoamento  <5 °F (-15 °C)
  Ponto de fulgor   >302 °F (150 °C).…(PMCC)
  Viscosidade   22-320 cSt a 104 °F (40 °C)
    4-24 cSt a 212 °F (100 °C)
 Se você estiver usando um dos seguintes produtos, ou um
equivalente, poderá substituí-los por nosso fluido, embora recomendemos 
a drenagem total do fluido existente antes de reabastecer o reservatório.
 Mobile - DTE 24  Texaco - Rando HD32
 Shell Premium Oil 32  Exon NUTO H32
 Phillips Magnus A  Conoco Hydraulic AW32
 Lubriplate H0-O

 O uso de fluidos hidráulicos com um grau de viscosidade maior que ISO 32 
pode causar retorno lento do dispositivos de ação simples e deve, portanto, ser 
usado apenas em sistemas de dupla ação. 

Fluido hidráulico ISO de grau 46
Cosmolubric® HF-122 ou equivalente, 1 galão
 Esse fluido hidráulico de grau ISO 46 é compatível com bombas Vektek 
e é menos inflamável, tornando-o ideal para aplicações de soldagem. Foi 
completamente testado pelo departamento de engenharia da Vektek quanto a 
funcionalidade e compatibilidade de vedação. O fluido hidráulico VektorFlo® ISO 
46 possui ainda as seguintes características:
  Ponto de escoamento -60 °F (-51 °C)
  Ponto de fulgor   579 °F (304 °C). (COC)
  Viscosidade cinética  Típica de 46 mm2/s a 104 °F/40 °C 

 Se estiver usando o Shell IRUS DU-NA 46 (NF), poderá substituí-lo por 
nosso fluido.

Fontes de energia

Perguntas frequentes, especificações de óleo
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Sistemas de ação simples
	Um intensificador multiplica a pressão de ar da oficina para alimentar sistemas 

hidráulicos simples sem eletricidade.
	Esse intensificador fornece razão de intensificação variando entre 11:1 e 54:1.
	Temos pacotes de controle elétrico ou manual disponíveis. 

 Os intensificadores pneumáticos/hidráulicos são uma forma barata de  
alimentar dispositivo individuais. Quer este seja seu primeiro sistema ou uma fonte de 
energia compacta adicional para vários sistemas, esses intensificadores são uma opção 
eficiente. Extremidade sólida e placas intermediárias estão localizadas em uma caixa 
de epóxi reforçada que atua como cilindro pneumático e reservatório de fluido. O pistão 
hidráulico corre em um cilindro de aço imerso no reservatório de fluido. O design do 
pistão de dupla ação a ar garante que você terá a capacidade de fluido total em cada 
ativação do intensificador.

OBSERVAÇÃO:  Um intensificador pode ser usado para acionar um 
sistema de ação simples.  Os intensificadores não foram projetados  
para uso com sistemas de ação simples em paletes (desconectados).  
Os intensificadores podem ser montados horizontal ou verticalmente.  
Se forem montados verticalmente, a extremidade de descarga de óleo 
deve estar voltada para cima para uma operação adequada.

Especificações
Modelo 
Nº de

Razão de  
intensificação

Volume de óleo  
utilizável (cm3)

Entrada máxima 
de ar

Intensificadores de pressão pneumática para hidráulica
45-5000-00 11:1 156,9

8,5 bar 
(0,85 MPa)

45-5000-03 22:1 82,1
45-5000-06 40:1 46,2
45-5000-09 54:1 34,7

Fontes de energia

Especificações dos intensificadores compactos pneumáticos/hidráulicos
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Sistemas de ação simples
 O pacote completo inclui tudo o que você precisa para usar um intensificador 

VektorFlo®, incluindo os fixadores de montagem.
	Inclui filtro/regulador com drenagem automática, medidor, válvula de 

retenção, válvula de controle, amortecedores e todas as conexões e tubulações, 
pronto para ser conectado. (Cliente fornece o conector rápido de ar.)

 O intensificador com pacote de controle está disponível em modelos de 
manuais ou de 24 VCC.

 Inclui uma válvula de retenção da entrada de ar para evitar perda da força  
de aperto no caso de rompimento da tubulação de ar.

Especificações
Nº do 

modelo
Capacidade 

de fluido Razão de intensificação

Intensificadores de pressão pneumática para hidráulica
45-5000-00

180 cm3

    Intensificador 11:1 
45-5000-01     Intensificador com controle manual 11:1
45-5000-02     Intensificador com controle de 24 VCC 11:1
45-5000-03

90 cm3

    Intensificador 22:1 
45-5000-04     Intensificador com controle manual 22:1
45-5000-05     Intensificador com controle de 24 VCC 22:1
45-5000-06

50 cm3

    Intensificador 40:1
45-5000-07     Intensificador com controle manual 40:1
45-5000-08     Intensificador com controle de 24 VCC 40:1
45-5000-09

40 cm3

    Intensificador 54:1 
45-5000-10      Intensificador com controle manual 54:1
45-5000-11     Intensificador com controle de 24 VCC 54:1

ILMV550001 REV B

OBSERVAÇÃO: Um intensificador pode ser usado 
para acionar um sistema de ação simples.  
Os intensificadores não foram projetados para 
uso com sistemas de ação simples em paletes 
(desconectados). Os intensificadores podem 
ser montados horizontal ou verticalmente. Se 
forem montados verticalmente, a extremidade de 
descarga de óleo deve estar voltada para cima 
para uma operação adequada.

Fontes de energia

Especificações do intensificador com pacotes de controle
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	Adequada para a maioria dos dispositivos individuais e  
pequenos sistemas em paletes.

	Nível de ruído de 75 Db a 1,2 m.
	Longa vida útil, longevidade comprovadamente três  

vezes maior que a de equipamentos comparáveis.

	Adequada para a operação de sistemas de ação 
simples ou dupla ação.

	As válvulas podem ser montadas diretamente na 
bomba ou remotamente, nenhuma subplaca externa 
necessária.

	Apenas para sistemas de ação simples.
	Válvula de controle incorporada, nenhuma válvula 

externa necessária ou recomendada.
	Fixadores de montagem incluídos.
	Facilmente operada com a mão ou o pé; pressione para 

bombear, pressione para liberar. A bomba só funciona 
se o pedal for pressionado para ativar a função.

Bomba compacta pneumática/hidráulica

Válvula necessária - 45-5820-01

Compacta pneumática/hidráulica 
Bomba a pedal

Manual 45-5820-02

Bomba compacta  
pneumática/hidráulica

Nº do  
modelo

Capacidade do  
reservatório

Entrada de ar 
Pressão Hidráulica

Faixa
Montagem

Opções
Peso

Litros 
(total)

Litros  
(utilizáveis) 

Mín. Máx.

45-5820-01
Horiz. 2,4 Horiz. 2,1

2,76 
bar

5,86 bar
138 a 

345 bar

Horizontal (como  
mostrado) 7,4 

kg
2,2 vertical 1,5 vertical

Vertical (entrada de ar  
voltada para cima)

45-5820-02
Horiz. 2,4 Horiz. 2,1

2,76 
bar

5,86 bar
138 a 

345 bar

Horizontal (como  
mostrado) 7,4 

kg
2,2 vertical 1,5 vertical

Vertical (entrada de ar  
voltada para cima)

ADVERTÊNCIA! A utilização de válvulas de carretel invalida a garantia  
de bombas VektorFlo®

Pr
es

su
re

(b
ar

)

Flow (l/min) at 5.86 bar Air Pressure

PRESSURE/FLOW

Fontes de energia

Bomba compacta pneumática/hidráulica
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Especificações
Modelo
Nº de

Pump Flow Rate/
(Liters)

Pump Pressure Range  
(bar)

Capacidade do  
reservatório(Liters)

Oil Viscosity 
cSt @ 40°C

Basic Weight 
(kg)

Basic Stage 1 Stage 2 Stage 1 Stage 2 Bruta Utilizável Min to Max No Valves

45-95X5-XX 5.7 0.84 0-48 48-350 18.9 13.2 22 to 46 72.6

Fontes de energia

.75 kW Advanced, High Efficiency, Workholding Pump

J-5

 Look no further for a long lasting and easy to use advanced 
workholding pump. The durable 2-Stage design of this pump stands 
up to high demand circuits along with high or low duty cycles. To help 
extend the life of the pump and valves, the high pressure output and 
low pressure returns are filtered. With a 18.9 liter reservoir,  
the oversized fill tube makes refilling simple! 
	Saves hundreds on energy - Only runs on demand! 
 Working pressure range of 70-350 Bar. 
	Easy modular, configurable design allows you the  
 options that you need. 
	See our Convenience Packages for the most popular 
 configurations, fully optioned with all the basics included.	
	Automatic low oil level protection. 
	Designed to save electricity using on-demand pressure switch
 and VFD motor controls. 
	Stands up to high or low duty cycles without adjustment. 
	Replacement Filter (Model No. 31-0500-18) for Return Line Filter.  
	Premium Efficiency, VFD rated, TEFC, AC motor, .75 kW, 3-PH,   
 230/460 VAC, 50/60-HZ, 1800 RPM.

Advanced Workholding Pump 
Extremely low carbon footprint --  
Motor never runs while holding pressure

2X 203.2

177.8

304.8
2X 355.6

2X 457.2

743

314.5 20.6

648.2

ILMV459501 REV C
BASIC PUMP UNIT (SHOWN WITHOUT VALVES

SEE PUMP CONFIGURATION SECTION FOR VALVE OPTIONS

ELECTRONIC
PRESSURE

SWITCH

VERTICAL LIFT HANDLE

2X HORIZONTAL
LIFT HANDLES

VFD & POWER
CONTROL BOX

4X RUBBER FEET
1/4-20 MOUNTING HOLES

DRAIN PLUG

OIL LEVEL
SIGHT GLASS

PRESSURE PORT
G1/4 FEMALE

RETURN PORT
G1/4 FEMALE

PENDANT I/O BLOCK

RETURN LINE FILTER, VISUAL INDICATOR
OPTIONAL ELECTRONIC INDICATOR

OIL LEVEL SWITCH OR
OPTIONAL OIL LEVEL / TEMPERATURE SWITCH

LARGE FILLER / BREATHER

PUMP MANIFOLD
USE WITH 

OR WITHOUT 
STACKING VALVES

ON/OFF/JOG
CONTROL SWITCH

FAULT INDICATOR LIGHT
RESET BUTTON
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Fontes de energia

.75 kW Advanced, High Efficiency, Workholding Pump Features and Accessories
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Workholding Pump Options

Pendant Switch or Machine Control Options
Modelo Nº de Description

Pendant Switch Control (1 Included with 1st valve of pump)
95-5955-37 Pendant, 1.8 m., 2/3 Valve, NO, (On/Off)
95-5955-38 Pendant, 1.8 m., 2/3 Valve, NC, (Off/On)
95-5955-39 Pendant, 1.8 m., 2/3 Valve, NC, (Off/Momentary On)
95-5955-40 Pendant, 1.8 m., 3/4 Valve, CC or PBC, (On/Off/On)
27-7422-03 Pendant Extension Cable, M12, 5 m.
27-9422-02 Pendant Extension Cable, M12, 10 m.
95-5950-15 2-Hand No-Tie-Down Control Module (Decoupled Systems Only)

CNC Machine Control
* Pump/Machine Tool Interface Cable, 24 or 36 Pin, 5 m.

95-5954-50 Valve Wiring Cable, 1 Valve, M12, 5 Pin, 5 m.
ILMV459505 REV B

*  Contact your sales representative for details.

ILMV459506 REV C

Pump/Machine Tool Interface Cable
Up to 6 Independent Valve Circuits

Oil Level / Temperature Switch

Electronic Filter Clog Indicator

Accumulator

Check Valve

Manual 
Operated Valve

Mechanical Pressure Switch

Pressure Reducing Valve

Solenoid Operated Valves
2/3 or 3/4 

Electronic Pressure Switch

Pendant Switch
for Solenoid
Valve Control

5 Electrical Service Inputs Available
for Worldwide Power Requirements

Valve Wiring Cable

Replacement Filter
Order # 31-0500-18

2-Hand No-Tie-Down
Control Module

Return Line Filter
ModeloNº deNº Type

31-0500-18 Replacement Filter Cartridge
ILMV459505 REV B

Pump Add-on Options
(Contact your sales representatives for details.)

 Valve Wiring Cable (one for each valve).
	Pump/Machine Tool Interface Cable  
 (all pump control in one cable)
	Tempurature switch upgrade to oil level switch.
	Electronic clog indicator upgrade to visual return line filter.
	Mechanical pressure switch (no power required). 
	Electronic pressure switch (24V power required).
	Manual or solendoid directional control valve functions.
	Check Valve (for multiple manual valves in stack).
	Pressure reducing valves for each circuit. 
	Accumulator (for small or low pressure systems).
	Extra pendant switches (1 supplied with each different  
 solenoid valve on pump for setup and testing). 
	2-Hand No-Tie-Down Control Module (for use with decoupled   
 systems only)



© Vektek Agosto de 2019 Fora dos EUA: +1 913-365-1045 www.vektek.com

2 Port Pumps - No Control Valves Included No. of 
Valves

200-240 
VAC 

1 Phase

200-240 
VAC 

3 Phase

380-500 
VAC 

3 Phase

Valve Type: Manifold Only
• Central or remote power supply configured  

with “P” (pressure out) and “T” (tank return flow) 
port only

0 45-9565-00 45-9575-00 45-9595-00
• Valves usually mounted on the machine closer 

 to the application, often machine controlled.
• Typically mounted behind or between 2 machines
• Requires remote shear seal or poppet style 

zero leak valve
• Supply your own off board valve.

Single Acting Continuous Connection - S/A Live System

Valve Type: Manual 2-Position 3-Port 
• Can use coupled or uncoupled

1 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1

• Recommended to run a continuously connected or 
single hose supply decoupled system. 

• Operator interface is a manual valve handle.
• Pump located within operators reach.

Valve Type: 24VDC 2-Position 3-Port Normally Open  
• Recommended to run a continuously connected 

or single hose supply decoupled system where the 
pressurized time exceeds the unpressurized time.

1
2
4

45-9565-23-1
45-9565-23-2
45-9565-23-4

45-9575-23-1
45-9575-23-2
45-9575-23-4

45-9595-23-1
45-9595-23-2
45-9595-23-4

• Operator interface is by remote pendant or can 
be wired into a machine controller.

NOTE:
Should not be used with palletized systems as the 
valve is energized to unclamp.  
The unclamped time will be excessive,  
causing the valve to run hot.

Double Acting Continuous Connection - D/A Live System

Valve Type: Manual 3-Position 4-Port Closed Center

• Recommended for continuously connected 
"live" systems. 

1 45-9565-16-1 45-9575-16-1 45-9595-16-1
• Always connected to the fixture by means of hoses 

and or rotary unions.
• Operator interface is a manual valve handle.

• Pump located within operators reach.

24 VDC 3-Position 4-Port Closed Center 

• Recommended for continuously connected 
"live" systems.

1
2
4

45-9565-26-1
45-9565-26-2
45-9565-26-4

45-9575-26-1
45-9575-26-2
45-9575-26-4

45-9595-26-1
45-9595-26-2
45-9595-26-4

• Always connected to the fixture- by means of 
hoses and or rotary unions.

• Center position allows no movement of clamps 
when the valve is de-energized.

• Operator interface is by remote pendant or 
can be wired into a machine controller.

ILMV459503 REV B

Fontes de energia

.75 kW Advanced Workholding Pump Connected Convenience Packages
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Pallet Decoupler (one hose) S/A No. of 
Valves

200-240 
VAC 

1 Phase

200-240 
VAC 

3 Phase

380-500 
VAC 

3 Phase

Valve Type: Manual 2-Position 3-Port 
• Can use coupled or uncoupled

1 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1
• Recommended to run a continuously connected or 

single hose supply decoupled system. 
• Operator interface is by a manual valve handle.
• Pump located within operators reach.

Valve Type: 24VDC 2-Position 3-Port Normally Closed "Dump Pump"  
• Single Acting Decoupled Systems 

1 45-9565-25-1 45-9575-25-1 45-9595-25-1

• Valve installed with a control pendant to power 
systems using the Self-closing Decoupler and 
Tombstone Top Plates.

• Commonly called a "dump pump" and uses a 
momentary contact pendant switch. 

• When preset pressure is reached the control valve 
automatically shifts and dumps pressure back  
to tank.

• Operator interface is by remote pendant or can be 
wired into a machine controller.

Valve Type: 24VDC 2-Position 3-Port Normally Closed
• Single Acting Live systems.

1
2
4

45-9565-24-1
45-9565-24-2
45-9565-24-4

45-9575-24-1
45-9575-24-2
45-9575-24-4

45-9595-24-1
45-9595-24-2
45-9595-24-4

•
Use with Manual Pallet Decouplers, Tombstone 
Top Plates and Self-Closing (single hose) 
Decouplers

• Operator interface is by remote pendant or can be 
wired into a machine controller.

NOTE:
All decoupled valves are de-energized when 
not in use to avoid heat build-up between 
cycles.

Pallet Decoupler (two hose) S/A or D/A

Valve Type: Manual 3-Position 4-Port P-Blocked  

• Double Acting, or Single Acting run live or 
decoupled.

1 45-9565-17-1 45-9575-17-1 45-9595-17-1• Control Auto-Shutoff Pallet Decoupler  
(2 hose system)

• Operator interface is a manual valve handle.
• Best selection for fixture testing, runs most systems.

 Valve Type: 24VDC 3-Position 4-Port P-Blocked Center with A & B  
 Individual Circuit Pressure Adjustment

• Reduces pressure to clamp or unclamp side of  
a circuit

1 45-9565-28-1 45-9575-28-1 45-9595-28-1

• Use with one or two handed Auto-Shutoff 
Decoupler. 

• P-blocked center valve drops pressure in both 
lines. Allows decoupling and re-coupling of  
the hoses.

• Operator interface is remote pendant or wired 
into a machine controller.

• This configuration can also be used to operate 
two individual single acting systems at different 
pressures.

Valve Type: 24VDC 3-Position 4-Port P-Blocked
• Double or Single Acting

1
2
4

45-9565-27-1
45-9565-27-2
45-9565-27-4

45-9575-27-1
45-9575-27-2
45-9575-27-4

45-9595-27-1
45-9595-27-2
45-9595-27-4

• Use1or 2 handed Auto-Shutoff Pallet Decoupler.
• Uses a P-Blocked center to drop pressure in both 

lines to decouple and re-couple hoses.
• Operator interface is by remote pendant or can be 

wired into a machine controller.

ILMV459504 REV CNOTE: 525-600V, 3-Phase service input pumps are available
upon request for all convenience packages and configurations of
45-9585-XX-X.

Fontes de energia

.75 kW Advanced Workholding Pump Decoupled Convenience Packages
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	Convenient cart used for transporting and safe containment of the 
 Advanced Workholding Pump
	This cart features easy to remove top and sides to access the pump
	Heavy duty welded steel frame construction and thick aluminum 
 sheet shielding
	Cart floor has recess for pump feet to prevent pump from walking
	Locking casters to keep your cart in place

38”

31” 18.5”

2

Power Supplies

Power Boss

Pump Mobility Cart
Model No.
62-5595-00

J-10
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Portable Electric/Hydraulic Pump
 Extreme portability and easy pressure adjustment make this a versatile 
pump that can be fitted with quick connectors to serve as the power source for 
fixtures used in various plant locations. To ensure long, trouble-free service, 
VektorFlo® power supplies have been specially engineered to operate at 350 
bar, optimum pressure for power workholding. The pump automatically holds 
the pressure set on the pressure switch and automatically restarts should a 
pressure drop occur. The compact motor draws low amps at full pressure. 
Nothing is needed other than a hose to put this self-contained unit to work. 
	New enclosed motor housing eliminates entry of motor damaging
 environmental debris.
	New beefier motor extends life and runs quieter than the previous model.
 Builds to preset pressure, maintains continuous pressure until switched  
 off and will not release until electrically signaled. 
	Fully self-contained, yet easily portable, weighs only 14.5 kg with oil.
	Hydraulic pressure switch externally adjustable from 50 to 350 bar.
 Two-stage pump flows 2 liters per minute at low pressure;
 .2 liters per minute at maximum pressure.
	Integral safety overload valve, factory set at 390 bar.	
	Reservoir usable oil capacity: 1.8 liters.	
	Equipped with either 1-phase 115VAC or 1-phase 230VAC, 
 .25 kW motor.	
	Installed length of the pendant cable is 3 meters.

WARNING! The use of spool valves invalidates the warranty on VektorFlo® pumps.
* Double acting systems require the use of a remote valve and return line.  
Valve information in section N. Available with G1/4 outlet port.

NEW 

Shown with  
Optional Filler Kit

Fontes de energia 

Portable .25 kW Electric/Hydraulic Pump

2X 160

2X 130

107

170 200

139
Approx

393
Approx

ILMV453201 REV C
Drain Port

1/4 NPT
Devices)

Acting
for Double

(Return Port
Fill Port

3/8 NPT
Vent Port
with
Dipstick

Port
Pressure

G1/4

Adjustable
Pressure
Switch

Solenoid
Valve

Remove rubber foot to
access threaded hole

4X M6x1 9

Standard

Premium79

164

283

REMOVABLE
FILL CAP

120 X 108
MESH STRAINER
W/ .0089 WIRE

KIT INSTALLS
IN PLACE OF 
1/3 HP PUMP
DRAIN PLUG

ILMV453202  REV A

2X 160

2X 130

107

170 200

139
Approx

393
Approx

ILMV453201 REV C
Drain Port

1/4 NPT
Devices)

Acting
for Double

(Return Port
Fill Port

3/8 NPT
Vent Port
with
Dipstick

Port
Pressure

G1/4

Adjustable
Pressure
Switch

Solenoid
Valve

Remove rubber foot to
access threaded hole

4X M6x1 9

Standard

Premium

Specifications
Model  
No.

Pendant
Style

Cylinder
Action*

Valve
Type*

Cylinder
Operation

Motor Pump Flow
/Minute

Reservoir
Capacity

.25 kW, 50/60 Hz 15 Bar 350 Bar Gross Useable

45-3221-32 Standard

Single or 
Double

2-Way/3-
Port

Electric

Advance, 
Hold,

Release

1-PH, 115VAC, 7A

2.0 L .2 L 2.0 L 1.8 L
45-3221-34 Premium

45-3221-36 Standard
1-PH, 230VAC, 4A

45-3221-38 Premium

Optional Filler Kit
Nº do modelo

62-5530-02



www.vektek.com Fora dos EUA: +1 913-365-1045 © Vektek Agosto de 2021

J-12

Corpo roscado e tipo bloco
tipos de corpo
 Fonte de energia simples e econômica para  

sistemas pequenos.
 Idealmente adequada para alimentar suportes de trabalho 

quando usados em dispositivos de fixação manuais.
 Parafuso roscado reforçado pode ser aparafusado por uma 

parafusadeira elétrica de precisão para atuação rápida e 
precisa (rpm máxima = 500).

 Tipo de bloco com parafusos. O corpo roscado pode  
ser montado em um anteparo com as duas  
contraporcas fornecidas.

Torque aplicado 
produz pressão de  
saída aproximada
Torque  

(Nm)
Pressão 

(MPa)

13.5 70 bar (7)
27.0 140 bar (14)
34.0 205 bar (20,5)
40.5 275 bar (27,5)
47.5 350 bar (35)

Não exceda 50 Nm de torque.  
O excesso de torque criará uma 
pressão mais elevada que a 
autorizada que pode danificar os 
dispositivos a jusante e aumentar o 
risco de lesões para o operador.

Corpo rosqueado 
bomba de parafuso

Nº do modelo
45-5890-01

Corpo de bloco 
bomba de parafuso

Nº do modelo
45-5890-00

Pressão máxima de operação ................  350 bar (35 MPa)
Deslocamento máximo de óleo .............................. 26 cm3

Deslocamento de óleo por revolução .................... 2,1 cm3

Corpo ..........................................................Aço com BHC
Parafuso .....................................Roscas acme temperadas

OBSERVAÇÃO: Recomenda-se usar mangueiras em todos 
os circuitos ........................... usando bombas de parafuso.

Fontes de energia

Bombas de parafuso




