
HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN 

Met vaste opbrengst 

En regelbaar 



De HANSA TMP axiaal plunjermotoren van het type HF zijn hydrostatisch gebalanceerde  moto-
ren met een extreem groot toerenbereik. Het type HF is een motor met een constante opbrengst. 

Behalve een hoog toerental kan de motor ook naar een zeer laag toerental worden teruggere-
geld. Dit is mogelijk door het grote aantal plunjers waarover het koppel wordt verdeeld en het ge-
patenteerde timing-systeem. De motoren kunnen aanlopen onder volle belasting ,vanwege het 
constante koppel wat geleverd wordt proportioneel  tot de geleverde druk en ongeacht de het toe-
rental. 

De motoren hebben een zeer hoog totaal rendement, waardoor het energieverbruik laag is. 

De motoren zijn leverbaar met holle as, met holle doorgaande as, met één of twee uitgaande as-
sen voorzien van splines volgens DIN 5480. Aansluiting van   motoren geschiedt met SAE-6000 
PSI flenzen. 

HF motorn worden onder zware omstandigheden toegepast, daar waar betrouwbaarheid, laag 
geluidsniveau en een hoge krachtdichtheid noodzakelijk zijn, ook bij hoge toerentallen. 

Algemene kenmerken 

1. Hoge toelaatbare werkdruk (320 bar) 
2. Hoog maximaal toelaatbar toeren tal 
3. Laag minimum toerental  
4. Hoge krachtdichtheid 
5. Breed inzetgebied 
6. Hoog aanloopkoppel ( vanwege 13 plunjers) 
7. Hoog aantal hydrostatisch gelagerde plunjers 
8. SAE– 6000 PSI Aanbouwflenzen 
9. Gepatenteerde klep besturing 
10. Leverbaar met doorgaande holle as of volle as 
11. Aandrijfas gelagerd in dubbele kegelrollenlagers 
12. Hoge toelaatbare axiale en radiale belasting 
13. Compacte afmetingen en een laag gewicht 
14. Trillingsarm tijdens bedrijf 
15. Maximum geluidsniveau < 65 dBA 

MOTOR MET VAST SLAGVOLUME TYPE HF 



Lekolie aansluiting 

Type HF 

Wijzigningen voorbehouden 



VOLUMETRISCH RENDEMENT THEORETISCH KOPPEL 

MECHANISCH RENDEMENT THEORETISCH AANLOOPMOMENT 

TOEL. RADIALE BELASTING 

HF—MOTOR 

TOEL. RADIALE BELASTING  



MOTOR MET VARIABEL SLAGVOLUME TYPE HV 

ALGEMENE KENMERKEN 
• Voor zover niet anders genoemd gelden allle karakteristieken van de HF motoren ook voor 

de HV motoren 

• Het slagvolume is instelbaar in een verhouding van ca. 1:3 

• Verstelling van de motor zowel naar een hoger als een lager toerental kan plaatsvinden tij-
dens bedrijf. 

• De verstelbare kantelplaat is voorzien van scharnierpunten aan beide zijden, daardoor is de 
weerstand minimaal. 

• Verstelling d.m.v. handwiel of hydraulisch via Cetop 2 aansluiting ( NG 4) 

 

De HV motoren hebben het voordeel boven de HF motoren dat zij een verstelbaar slagvolume 
hebben, maar zij bieden wel dezelfde mogelijkheden betreffende betrouwbaarheid en vermogen. 

Hierdoor kan de motor gebruikt worden waar het vermogen constant moet blijven bij toerental va-
riaties. 

Het slagvolume van de HV motoren kan worden terug geregeld tot een derde van het maximum 
slagvolume. 

Hierdoor blijft bij een kleiner slagvolume het vermogen gelijk, waardoor de power-pack kosten 
aanzienlijk lager kunnen zijn. 

Het hoge volumetrische en mechanische rendement zorgt er voor dat ook het energieverbruik 
zeer laag is. 

Het slagvolume kan worden geregeld middels handverstelling of hydraulische verstelling. 

De HV motor is absoluut noodzakelijk daar waar het vermogen constant moet blijven ook bij kop-
pel  en toerental variaties 



ALGEMENE GEGEVENS 

1. Alle gegevens van de HF motoren, voorzover niet anders vermeld,  gelden ook voor de  HV 
motoren 

2. De verhouding tussen minimum en maximum slagvolume is 1 : 3 

3. Continu wijziging van het slagvolume is ook tijdens bedrijf mogelijk. 

4. De variabele kantelplaat is aan 2 zijden gelagerd voor minimale wrijving. 

5. Twee verstelmogelijkheden,  mechanische handverstelling, of hydraulische verstelling via 
Cetop 02 (NG4) aansluitingen 

6. De mogelijk hydraulische schema's staan onder afgebeeld. 



Type HV 
Lekolie aanslui�ng 

Wijzigningen voorbehouden 



VOLUMETRISCHE RENDEMENT THEORETISCH DRAAIMOMENT 

MECHANISCH RENDEMENT THEORETISCH AANLOOPKOPPEL 

DRUKVAL ONDER BELASTING CONTINU VERMOGEN 

TOEL. RADIALE BELASTING MOT.  HF  TOEL. RADIALE BELASTING MOT. HV 
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WAARDEN TABELLEN 

TOTAAL RENDEMENT HV-MOTOREN BIJ LAGERE TOERENTALLEN 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

1. Er dient een minerale hydrauliek olie met additieven tegen slijtage en schuimen te worden toege-
past volgens de volgende ISO viscositeit standaard: 

  VG 68 voor standaard toepassingen 

  VG 100 voor de zwaardere toepassingen 

  Ideale viscositeit  35 cSt 

  Temperatuur  -20°C tot +80°C 

2. Voor in bedrijfstelling moet het motorhuis via de bovenste lekolie-aansluiting geheel gevuld wor-
den. 

3. De bovenste lekolie-aansluiting dient zonder dat er weerstand optreed met de tank verbonden te 
worden 

4. Bij hoge toerentallen is koeling noodzakelijk. Daartoe dient op de onderste lekolie-aansluiting een 
leiding te worden aangesloten. De noodzakelijke hoeveelheid olie kunt u opvragen bij onze tech-
nische afdeling. 

5. Als de motor in een gesloten systeem werkt is het altijd noodzakelijk een spoelventiel te monte-
ren. 

6. Bij sommige toepassingen kan cavitatie optreden. Het is dan noodzakelijk een nazuigventiel te 
monteren. 

7. Het is aan te bevelen de retourleiding met 6 a 8 bar voor te spannen. 

8. De olie dient gefilterd te worden met een filter van ten minste 10 micron. 

9. Voor inbedrijfstelling dienen de tank en alle leiding optimaal gereinigd te worden. 

10. De motor dient langzaam zonder tegen druk in bedrijf gesteld te worden. Pas als het systeem vol-
ledig luchtveij is mag de motor belast worden. 

11. Het filter en de olie dienen iedere 500 uur gewisseld te worden. 

12. De waardes van de piekdruk en het intermitterend vermogen mogen slechts 1% per minutt optre-
den. 

13. Op aanvraag kunnen de motoren ook voorzien worden van een tachometer aansluiting. 






