
HYDRAULIKA PRZEMYSŁOWA
Systemy podnoszące



DLA PRZEMYSŁU
LUKAS

LUKAS projektuje i produkuje wysoce zaawansowaną 
hydraulikę wysokociśnieniową do zastosowań przemysłowych 
już od 1948 roku. Bogata paleta siłowników zmienia się wraz 
z wymaganiami stale rozwijającego się rynku, dzięki czemu 
znajdziesz tu rozwiązanie odpowiadające dokładnie Twoim 
potrzebom, niezależnie od ciężaru, który musisz podnieść. 
Liczy się też jakość produktów LUKAS. Produkowane są 
w oparciu o najostrzejsze normy, z wielkim zaangażowaniem 
i dbałością o szczegóły. Każdy siłownik jest stworzony, 
aby wspomóc właśnie Twoje projekty. 
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LUKAS
NAJWAŻNIEJSZE 

LUKAS jest pionierem w produkcji lekkich siłowników 
hydraulicznych. Wykonane z aluminium, mają niską wagę, 
są ekstremalnie wytrzymałe i całkowicie odporne na korozję. 
Działają płynnie i niezawodnie przez bardzo długi czas.

Siłowniki 500 bar wyposażone zostały w specjalne szybkozłącza 
ze zintegrowaną funkcją szybkiego zatrzymania. Dzięki nim możesz 
szybko reagować w każdej sytuacji: umożliwiają szybkie podłączenie, 
a w razie nagłej utraty ciśnienia, np. wskutek pęknięcia węża, 
zapobiegają opadaniu podniesionego ciężaru.

Siłowniki 700 bar również pozbawione są skomplikowanych 
połączeń śrubowych, a system złączy można dodatkowo wyposażyć 
w zintegrowaną funkcję szybkiego zatrzymania.
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LUKAS: Z TOBĄ

PRODUKCJA

ENERGETYKA

BUDOWNICTWO

ROBOTY

PRASY

MASZYNY

PODNOSZENIE, POZYCJONOWANIE  
DUŻYCH OBCIĄŻEŃ 

BUDOWA

KONSERWACJA

PRZYSZLOŚĆ 

FARMY WIATROWE

PODNOSZENIE 
I REGULACJA TURBIN

MOSTY

BUDYNKI

TUNELE

BADANIA GRUNTU

TWORZYMY
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PRZEMYSŁ STALOWY

BUDOWA STATKÓW

GÓRNICTWO

WYDOBYWANIE
I KRUSZENIE KAMIENI

PODPARCIE

PODNOSZENIE

POZYCJONOWANIE

PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW 
DO SPAWANIA

NAPRAWA 

DUŻYCH MASZYN WYDOBYWCZYCH

PRZESUWANIE CIĘŻKICH 
ELEMENTÓW

ZABEZPIECZANIE 

WYDOBYCIE 

PRACA POD ZIEMIĄ 

PRASOWANIE

CECHOWANIE

TŁOCZENIE

TRYMOWANIE  
PODNOSZENIE WALCOWANYCH CZĘŚCI



pod kontrolą
BEZPIECZEŃSTWO
SIŁOWNIKI PODNOSZĄCE

Siłowniki podnoszące LUKAS to siłowniki hydrauliczne, 
pracujące na bazie oleju mineralnego. Za pomocą akumulatora 
lub pompy hydraulicznej ciśnienie oleju jest przetwarzane 
na kontrolowaną siłę. Bezpieczeństwo, sposób kontroli 
i sterowanie tą siłą, to jeden z podstawowych obszarów 
wiedzy LUKAS.

Wykorzystaj to w swoich projektach! LUKAS jest po to, 
aby pomóc Ci kiedy musisz podnieść statek w doku, 
kiedy budujesz mosty i autostrady, kiedy musisz zabezpieczyć 
i przenieść duży ładunek lub przekopujesz tunel. Siłowniki 
LUKAS podnoszą, pozycjonują, przesuwają i pchają obiekty 
o wadze od 5 do 1100 ton.
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SIŁOWNIKI LEKKIE ALUMINIOWE 
jedno- i dwustronnego działania 500 / 700 bar

LUKAS oferuje szeroką gamę wysokowydajnych siłowników wykonanych 
z lekkiego aluminium. Występują zarówno w wersji jednostronnego, 
jak i dwustronnego działania. Wszystkie siłowniki są lekkie i łatwe 
w transporcie, proste w obsłudze i odporne na korozję

 
 

Zalety

 ·  Szybkozłącze z funkcją szybkiego zatrzymania
 · Standardowe skręcane złączki
 · Dostępne z metrycznym gwintem zewnętrznym 
 · Duża odporność na wyboczenia 
 · Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania zużywania się tłoka
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Szybki powrót tłoka dzięki sprężynie powrotnej
 · Szczególnie lekkie dzięki aluminiowej konstrukcji
 · Siła podnoszenia do 140 ton
 · Skok całkowity tłoka do 200 mm 
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika (opcjonalnie)
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SIŁOWNIKI Z OTWOREM PRZELOTOWYM
jedno- i dwustronnego działania 500 bar

Siłowniki z otworem przelotowym LUKAS służą do podnoszenia ładunków, 
a także do ciągnięcia, ściągania i wciskania łożysk  czy napinania lin stalowych. 
Są szczególnie lekkie, dzięki  czemu łatwe w użyciu we wszystkich pozycjach. 
Dostępne w wersji jedno- oraz dwustronnego działania.

 

 · Szybkozłącze z funkcją szybkiego zatrzymania
 ·  Dostępne z metrycznym gwintem zewnętrznym 
 · Duża odporność na wyboczenia 
 · Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania zużywania się tłoka
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Szczególnie lekkie dzięki aluminiowej konstrukcji
 · Zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki złączce StNi 6-D
 · Szybki powrót tłoka dzięki sprężynie powrotnej 
 · Tłok z otworami przelotowymi poszerzający gamę zastosowań
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika (opcjonalnie)

Zalety
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SIŁOWNIKI STALOWE
jednostronnego działania ze sprężyną powrotną 700 bar

Stalowe siłowniki hydrauliczne LUKAS przeznaczone są do podnoszenia
i przesuwania ciężkich ładunków, umieszczania i mocowania części
oraz do odkształcania metalowych elementów. Seria ta obejmuje 
wiele modeli, dzięki czemu zawsze możliwe jest dobranie
odpowiedniego siłownika do istniejącego już systemu.

 
 

 

 · Solidne i wytrzymałe
 · Ochrona przed korozją dzięki pokryciu lakierem piecowym
 · Tłoki pokryte chromem technicznym 
 · Gwint zewnętrzny w standardzie
 · Standardowe skręcane złączki
 · Gwintowany otwór w tłoku do dodatkowych narzędzi
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania zużywania się tłoka
 · W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania do współpracy z systemem 500 bar 

Zalety
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dwustronnego działania 700 bar 

Siłowniki stalowe dwustronnego działania LUKAS działają poprzez system cofania hydraulicznego 
(podnoszenie i ciągnięcie), dzięki czemu są jeszcze bardziej wszechstronne. Powrót tłoka jest 
szybszy, dzięki czemu przy powrocie tłoka można ich również użyć  do ciągnięcia. Specjalny zawór 
bezpieczeństwa w górnej części siłownika gwarantuje użytkownikom większe bezpieczeństwo. 
Podnoszenie i przenoszenie bardzo ciężkich ładunków dla tych siłowników nie jest problemem.

 · Ochrona przed korozją dzięki pokryciu lakierem piecowym
 · Tłoki pokryte chromem technicznym, aby zapobiec zarysowaniu i korozji
 · Gwint zewnętrzny w standardzie 
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika w standardzie
 · Standardowe skręcane złączki
 · Standardowe połączenia śrubowe
 · Gwintowany otwór w tłoku do dodatkowych narzędzi
 · Duża odporność na wyboczenia dzięki pierścieniom prowadzącym
 · Ogranicznik wysuwu 
 ·  Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń 

i zapobiegania zużywania się tłoka
 

 · W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania 
do współpracy z systemem 500 bar 

 ·
 · Do podnoszenia dużych obciążeń do 220 t

SIŁOWNIKI STALOWE

Zalety

 · Szybki powrót tłoka dzięki sprężynie powrotnej 
 ·
 · Zawór bezpieczeństwa w przypadku przekroczenia ciśnienia 
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SIŁOWNIKI STALOWE 
Z OTWOREM PRZELOTOWYM

jednostronnego działania ze sprężyną powrotną 700 bar

Wytrzymałe siłowniki stalowe z otworem przelotowym LUKAS są idealne 
do ściągania i wciskania łożysk lub napinania lin stalowych. Siłowniki 
jednostronnego działania mają sprężynę powrotną i można
je z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami.

 
 

 · Przeznaczony do podnoszenia ciężarów
 · Ochrona przed korozją dzięki pokryciu lakierem piecowym
 · Tłoki pokryte chromem technicznym, aby zapobiec zarysowaniu i korozji
 · Gwint zewnętrzny w standardzie 
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika w standardzie
 · Standardowe skręcane złączki
 · Duża odporność na wyboczenia dzięki pierścieniom prowadzącym
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania zużywania się tłoka
 ·  W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania do współpracy

z systemem 500 bar 
 

Zalety
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dwustronnego działania ze sprężyną powrotną 700 bar

Wytrzymałe siłowniki stalowe z otworem przelotowym LUKAS są idealne 
do ściągania i wciskania łożysk lub napinania lin stalowych. W siłownikach 
dwustronnego działania powrót tłoka następuje hydraulicznie i można nimi 
pracować w obu cyklach: wysuwania i wsuwania tłoka. 

 

 · Pracuje w obu cyklach: wysuwania i wsuwania
 · Przeznaczony do podnoszenia ciężarów
 · Ochrona przed korozją dzięki pokryciu lakierem piecowym
 · Tłoki pokryte chromem technicznym, aby zapobiec zarysowaniu i korozji
 · Gwint zewnętrzny w standardzie 
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika w standardzie
 · Standardowe skręcane złączki
 · Duża odporność na wyboczenia dzięki pierścieniom prowadzącym
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Pierścień zgarniający do usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania zużywania się tłoka
 ·  W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania do współpracy 

z systemem 500 bar 
 

 · Zawór bezpieczeństwa w przypadku przekroczenia ciśnienia 

SIŁOWNIKI STALOWE 
Z OTWOREM PRZELOTOWYM

Zalety
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SIŁOWNIKI ZE STALI SZLACHETNEJ 
jednostronnego działania ze sprężyną powrotną 700 bar

Siłowniki ze stali szlachetnej LUKAS są wyjątkowo wytrzymałe, dlatego są używane na platformach 
wiertniczych, w przemyśle chemicznym, w elektrowniach i przy produkcji żywności. Dzięki wysokiej 
jakości powierzchni mają niezwykle długą żywotność i są bardzo odporne. 

 
 
 

 · Mocna sprężyna powrotna
 · Standardowe skręcane złączki
 · Odporne na działanie kwasów i wody morskiej
 · Możliwość odkażenia
 · Odporność na korozję
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika (opcjonalnie)
 · Dopuszczalne ciśnienie 800 bar 
 ·  W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania 

do współpracy z systemem 500 bar 
 

Zalety
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LUKAS – ekspert
w niestandardowych 

rozwiązaniach

SIŁOWNIKI SPECJALNE

Siłowniki specjalne LUKAS są płaskie, kompaktowe i wydajne. 
Można ich użyć podczas wymiany łożyska lub lekkiej maszyny, 
sprawdzą się doskonale w miejscach, gdzie jest mało przestrzeni.

Musisz podnieść duży ładunek? Musisz go podpierać przez długi 
czas, ale nie masz zbyt wiele miejsca? W takiej sytuacji 
rozwiązaniem są właśnie siłowniki specjalne LUKAS.
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SIŁOWNIKI PŁASKIE
500 / 700 BAR

Siłowniki specjalne LUKAS zostały zaprojektowane tak, aby realizować zadania 
w małej przestrzeni lub trudno dostępnych miejscach. Są idealne do podniesienia maszyny, 
wymiany łożyska lub przygotowania miejsca na użycie większego siłownika. Tłok siłowników 
płaskich wsuwa się pod wpływem ciężaru bądź 
za pomocą sprężyny powrotnej. 

 

 

 · Siłowniki płaskie 500 bar wyposażone w szybkozłącze z funkcją szybkiego zatrzymania
 · Siłowniki płaskie 700 bar wyposażone w szybkozłącza skręcane
 · Otwory montażowe w podstawie siłownika 700 bar w standardzie
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Ekstremalnie duży skok tłoka w stosunku do ich wysokości początkowej (od 32 mm) 
 · Wykonany z bardzo wytrzymałej stali hartowanej
 · Niektóre modele wyposażone w uchwyty
 · Sprężyna powrotna w siłownikach 700 bar 

Zalety
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SIŁOWNIKI KOMPAKTOWE
ze sprężyną powrotną 700 bar

Siłowniki kompaktowe LUKAS wypełniają lukę pomiędzy siłownikami płaskimi 
i standardowymi siłownikami podnoszącymi. Siłowniki kompaktowe LUKAS są 
idealnym wyborem, gdy siłowniki płaskie są zbyt niskie, a siłowniki odnoszące 
zbyt wysokie. To sprytna kombinacja bardzo dużego skoku tłoka w stosunku 
do wysokości początkowej siłownika. 

 

 · Stosunkowo duży skok tłoka w stosunku do wysokości początkowej 
 · Wykonane ze stali hartowanej
 · Rowkowana górna powierzchnia tłoka umożliwia pracę bez nakładek
 · Standardowe złącza / szybkozłącza skręcane
 · Duża odporność na wyboczenia 
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Pierścień zgarniający usuwa zanieczyszczenia i zapobiega przed zużyciem tłoka
 · W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania 

do współpracy z systemem 500 bar 

Zalety
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SIŁOWNIKI
Z KOŁNIERZEM BLOKUJĄCYM

700 BAR

Siłowniki z kołnierzem blokującym LUKAS mają krótki skok tłoka, posiadają solidne 
nakrętki zabezpieczające, są wyjątkowo płaskie i bardzo wytrzymałe. Umożliwiają 
długotrwałe, mechaniczne podtrzymywanie ciężaru do 550 ton w ciasnych przestrzeniach 
i przez długi okres czasu. Kołnierze blokujące i wykonanie z wysokiej wytrzymałości stali 
zapewnia większe bezpieczeństwo.

 · Długotrwałe, bezpieczne podtrzymywanie ciężaru
 · Wykonanie z wytrzymałej stali
 · Standardowe złączki skręcane 
 · Powrót tłoka pod wpływem obciążenia
 · Ogranicznik wysuwu 
 · Podkładki wyrównujące w celu wyeliminowania obciążeń bocznych
 · W opcji szybkozłącza LUKAS z funkcją szybkiego zatrzymania do współpracy 

z systemem 500 bar 

Uwaga! Jeśli siłownik ustawiony jest na nierównym lub miękkim podłożu, 
należy używać go wyłącznie z podstawą stabilizującą.

 

Zalety



23



Odpowiednio dobrane
CIŚNIENIE ROBOCZE

AGREGATY I POMPY RĘCZNE

Agregaty hydrauliczne i pompy ręczne LUKAS są lekkie, łatwe 
w obsłudze i nadają się do stosowania z większością siłowników 
hydraulicznych. Służą do wytwarzania i utrzymywania ciśnienia 
oleju wymaganego do działania siłowników. Precyzyjna i dokładna 
kontrola ciśnienia zapewnia siłownikom stały przepływ oleju, dzięki 
czemu siłowniki LUKAS są szczególnie wydajne.
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POMPY RĘCZNE 
TYP ZPH + LH

DO SIŁOWNIKÓW JEDNO- I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA 500 / 700 bar

Pompa ręczna LUKAS typu ZPH ma kompaktową budowę i jest bardzo intuicyjna 
w użyciu. Dzięki optymalnej sile dźwigni ręcznej, osiągana jest wydajność potrzebna 
do pracy jednego siłownika jedno- lub dwustronnego działania. Zawór spustowy 
działa z dużą precyzją.

Pompa ręczna LUKAS typu LH jest mało wymagająca w obsłudze a dzięki 
automatycznemu przełączaniu między wysokim i niskim ciśnieniem wystarczy 
jeden ruch, aby przenosić obciążenia. 

 
 
 

 
 

 · Intuicyjna obsługa
 · Automatyczne przełączanie wysokie - niskie ciśnienie
 · Zawór spustowy pozwala na dużą precyzję opuszczania ciężaru 

siłownikiem jednostronnego działania 
 ·
 · Bardzo wydajna pompa ZPH 3 z wyjątkowo dużą pojemnością 
 · Wygodny uchwyt w formie dźwigni blokującej
 ·  Kompaktowe i stabilne  

Zalety

 ·
 ·
 ·
 ·  

 · Możliwość używania w pozycji poziomej i pionowej 
 ·
 ·
 ·
 ·  Zestawy do rozbudowy pomp ręcznych do siłowników 

jedno- lub dwustronnego działania 
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PNEUMATYCZNE POMPY 

500 / 700 BAR

Pneumatyczne pompy hydrauliczne LUKAS są szybkie i automatyczne, 
a obsługuje się je stopą. Dzięki temu, masz wolne ręce do innych działań. 
Łatwa obsługa sprawia, że praca jest wyjątkowo wydajna i ergonomiczna. 

 · Dostępne dwa modele o różnych pojemnościach 2,4 l i 5 l 
 · Zasila zarówno siłowniki jedno- jak i dwustronnego działania
 · Obsługiwane za pomocą pedału (wysuwanie – wstrzymanie – wsuwanie)
 ·  Oscylacyjny multiplikator (powietrze/olej) wytwarza ciśnienie oleju 

proporcjonalne do ciśnienia powietrza zasilającego 
 

 · Wbudowany zawór ograniczający ciśnienie 
 · Może być podłączony do dowolnej, standardowej warsztatowych 

instalacji pneumatycznych

HYDRAULICZNE 

Zalety
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AGREGATY HYDRAULICZNE 
PO 6

DO SIŁOWNIKÓW JEDNO- I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA 500 / 700 bar

Wydajne, dwustopniowe agregaty hydrauliczne przeznaczone są do zasilania 
siłowników w trybie pracy przerywanej. Duża wartość ciśnienia, przy której następuje 
przełączenie z niskiego ciśnienia na wysokie 16 MPa (160 bar) pozwala na szybką 
pracę. Kompaktowe agregaty hydrauliczne mogą  być wykorzystywane do 
pracy przez dłuższy okres.
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Dostępne modele

PO 6 1E do jednego siłownika jednostronnego działania
Zawór spustowy do precyzyjnej regulacji prędkości podnoszenia lub opuszczania 
ciężaru. Ruch tłoka jest wstrzymany po zamknięciu zaworu 
spustowego i wyłączeniu silnika.

PO 6 2E do dwóch siłowników jednostronnego działania
Precyzyjne sterowanie prędkością każdego siłownika podczas wysuwania i wsuwania,
z obciążeniem lub bez obciążenia za pomocą zaworu spustowego. Możliwe zamknięcie 
osobno każdego z obu przepływów oleju. Podtrzymanie obciążenia, bez względu na to 
czy silnik pracuje czy jest wyłączony i czy zawór spustowy jest zamknięty.

PO 6 1D do jednego siłownika jedno- lub dwustronnego działania
Podnoszenie i opuszczanie obciążenia za pomocą zaworu przełączającego. 
Utrzymywanie ciężaru kiedy zawór jest w pozycji środkowej. Wsuw siłownika 
dwustronnego działania jest możliwy tylko podczas pracy silnika. Aby zapewnić 
jak najniższą wagę, agregaty  są dostarczane z minimalną ilością oleju, 7,5 l lub 15 l.
 W razie potrzeby, olej można uzupełnić do pojemności 10 l lub 24 l.  Opcjonalnie 
dostępna jest rama do przenoszenia.

 
 

Dostępne są również modele z silnikiem spalinowym
 · GO 6 1E
 · GO 6 2E
 · GO 6 1D

 · Stała wydajność przy wysokim ciśnieniu niezmienna aż do osiągnięcia 
maksymalnego ciśnienia roboczego

 ·  Wielotłokowa pompa promieniowa z opatentowanym zaworem ssącym 
LUKAS zapewnia maksymalną wydajność

 

 · Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga

Zalety
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AGREGATY HYDRAULICZNE 
PO 4

500 / 700 BAR

Lekkie, kompaktowe agregaty hydrauliczne PO 4 są szczególnie 
przydatne do zasilania małych i średnich siłowników w różnych 
lokalizacjach. Dostępne są w kilku wersjach.
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Wersja N3 do siłowników jednostronnego działania
Precyzyjne podnoszenie i pozycjonowanie ciężaru. Podtrzymywanie ciężaru przy 
włączonym silniku (bezciśnieniowy obieg oleju). Powrót przy włączonym lub 
wyłączonym silniku.

Wersja N4 do siłowników dwustronnego działania
Podnoszenie i podtrzymywanie ciężaru przy włączonym silniku 
(bezciśnieniowy obieg oleju). Powrót, gdy silnik jest włączony.

 

Wersja L 2/2 – bez funkcji podtrzymywania ciężaru
Silnik uruchamia się, gdy przycisk zdalnego sterowania jest wciśnięty, zawór 
elektromagnetyczny zamyka się. Tłok siłownika hydraulicznego wysuwa się tak 
długo, jak wciśnięty jest przycisk. Aby wsunąć tłok, należy zwolnić przycisk, silnik 
przestaje pracować, zawór przełącza się na „bieg jałowy” i tłok wsuwa się za 
pomocą sprężyny powrotnej.

 
 
 

Wersja G 2/2 –z funkcją podtrzymywania ciężaru
Zdalne sterowanie przełącznikiem trójpozycyjnym, pozycja „1” = silnik włączony, zawór 
zamknięty, tłok siłownika wysuwa się, pozycja środkowa „0” = silnik wyłączony, zawór 
zamknięty, ciężar jest podtrzymywany, pozycja „2” = silnik wyłączony, zawór ustawiony 
na bieg jałowy, tłok wsuwa się za pomocą sprężyny powrotnej.

 · Przenośne, do zastosowania w sytuacjach wymagających mobilności
 · Długa żywotność i niewielkie wymagania konserwacyjne
 · Duża wartość ciśnienia, przy którym następuje przełączanie 

z niskiego ciśnienia na wysokie
 ·  Wielotłokowa pompa promieniowa z opatentowanym zaworem ssącym 

LUKAS zapewnia maksymalną wydajność

 

 · Zawór przełączający do szybkiego podnoszenia bez obciążenia
 · Pilot zdalnego sterowania
 · Kabel o długości 3 m 

Zalety

Zalety



WŁAŚCIWE CIŚNIENIE 
do zadań specjalnych

WYSOKIE CIŚNIENIE 

Twój projekt wymaga niestandardowych rozwiązań? LUKAS 
lubi takie wyzwania, ma ofertę do specjalnych zastosowań, 
dla których wysokie ciśnienie, nawet do 3 000 barów nie jest 
przeszkodą. 

Produkty LUKAS są idealnym wyborem, gdy potrzebujesz 
bardzo wysokiego ciśnienia, aby zrealizować projekt lub 
w krótkim czasie rozwiązać problem.
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MULTIPLIKATOR CIŚNIENIOWY
3000 BAR

Multiplikator ciśnieniowy LUKAS służy głównie do wyciągania 
luźnych łożysk, kół lub kół zębatych z pras. Zastosowanie 
multiplikatora pozwala wielokrotnie zwiększyć ciśnienie 
wejściowe aż do maksymalnego ciśnienia wyjściowego 3000 bar.

 
 

 
 

 · Wkręcane bezpośrednio w otwór w części przeznaczonej do ciągnięcia
 · Ciśnienie wejściowe generowane jest za pomocą ręcznej pompy
 · Ciśnienie wejściowe wynosi maksymalnie 450 barów w stosunku 1:6,7 

Skład zestawu

 · Multiplikator ciśnieniowy 3000 bar 
 · Pompa ręczna ZPH 1 AF/1 z ustawionym ciśnieniem 450 bar 
 · Manometr ciśnienia
 · Zawór ręczny
 · Węże ze złączami
 · Waliza transportowa

Zalety
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WYSOKOCIŚNIENIOWE
POMPY RĘCZNE

1000 / 1600 / 2500 BAR

Wysokociśnieniowe pompy ręczne LUKAS zostały opracowane do zadań 
specjalnych, które wymagają szczególnie wysokiego ciśnienia, na przykład podczas 
wycieków lub testów materiałowych w laboratoriach badawczych, przy obróbce 
metali na prasach, do napinania lin stalowych lub podczas wykonywania prac 
związanych z montażem hydraulicznym. 

Jednostopniowe pompy zapewniają stałe natężenie przepływu oleju, także przy 
maksymalnym ciśnieniu. Przy tym siła na dźwigni ręcznej jest bardzo niska (na 
przykład przy 2500 bar jest to 36 kg).

 
 

 

 
 

 · Dostępne z trzema różnymi maksymalnymi ciśnieniami
 · Stałe natężenie przepływu do maksymalnego ciśnienia
 · Oszczędza wysiłek operatora dzięki stosunkowo niskim siłom na dźwigni ręcznej
 · Niezawodna, długa żywotność

Zalety



Musisz podnieść duży ciężar? 
Powiedz nam, doradzimy jak.

Wyłączny przedstawiciel
LUKAS Hydraulik GmbH w Polsce:

FIRE-MAX SP. Z O.O.
Al.  Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa

Fax:      +48 22 662 38 38
E-Mail :   biuro@firemax.pl

www.firemax.pl
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