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Kugghjulspumpsaggregat UD och UC

Redaktionsruta
Den ursprungliga monteringsanvisningen med 
tillhörande bruksanvisning enligt EG-
maskindirektiv 2006/42/EG är en del av den 
beskrivna produkten och måste sparas inför 
framtiden. 
Den ursprungliga monteringsanvisningen med 
tillhörande bruksanvisning skapades enligt all-
männa normer och regler för teknisk doku-
mentation; VDI 4500 och EN 292.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Detta dokument skyddas av lagen om upp-
hovsrätt. Alla rättigheter, även fotomekanisk 
återgivning, kopiering och spridning via särskilt 
förfarande (till exempel bearbetning av data, 
datamedier och datanät), samt enskilda delar i 
den här dokumentationen förbehålles SKF 
Lubrication Systems GmbH. 
Innehållsmässiga och tekniska ändringar 
förbehålles.  

Service 
Vid tekniska frågor ska du vända dig till följan-
de adresser:  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Werk Berlin  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Tyskland 
Tel. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  
www.skf.com/schmierung 

Werk Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Tyskland 
Tel. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101  
www.skf.com/schmierung
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EU-försäkran om inbyggnad enligt maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga II del 1 B
Tillverkaren SKF Lubrication Systems Germany GmbH , Werk Hockenheim, 2.Industriestraße 4, DE - 68766 Hockenheim, förklarar härmed den ofullständiga 
maskinens konformitet

Beteckning:  Kugghjulspumpsaggregat 
Typ: UD* / UC*
Saknummer: 715-*
Byggår: Se typskylt
med nedan nämnda säkerhets- och hälsoskyddskrav enligt maskindirektivet 2006/42/EG vid tidpunkten för driftsättning. 
 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

De särskilda tekniska underlagen enligt bilaga VII del B i detta direktiv har tagits fram. Vi förbinder oss att på begrundad begäran överföra de särskilda  
tekniska underlagen i elektronisk form till de nationella myndigheterna. Befullmäktigad person för Teknisk Dokumentation är chefen för Tekniska  
Standardisering. Adress se tillverkare.

Vidare har följande direktiv och (harmoniserade) normer tillämpats inom respektive passande områden:
2011/65/EU RoHS II 
2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet    |    Industri 

Norm Upplaga Norm Upplaga Norm Upplaga Norm Upplaga

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011

DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rättelse 2011 DIN EN 60947-5-1 2010

DIN EN 60204-1 2007 Rättelse 2009 DIN EN 61000-6-3 2011

Rättelse 2010 DIN EN 60034-1 2011 Rättelse 2012

DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

Den ofullständiga maskinen får tas i drift först när när det fastställts att maskinen, i vilken den ofullständiga maskinen ska integreras, motsvarar  
föreskrifterna i maskindirektivet 2006/42/EG och alla ytterligare direktiv som ska tillämpas.
Hockenheim, Tyskland, den 25.04.2016

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

EU-försäkran om inbyggnad
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InformationssymbolerSignalord vid säkerhetsanvisningar och 
deras betydelse

Varningssymboler

Symbolförklaringar

Förklaring av symboler och anvisningar

Dessa symboler hittar du i samband med alla 
säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen.  
De indikerar särskilda faror för personer,  
sakvärden eller miljön.
Beakta anvisningarna och var särskilt försiktig 
i dessa fall. Se också till att vidarebefordra alla 
säkerhetsanvisningar till andra användare.

Allmän fara 
DIN 4844-2-W000

Elektrisk spänning/ström

Varm yta

 Signalord    Användning

Fara!  Vid fara för personskada

Obs!  Vid fara för sakskada och 
skada på miljön

Anvisning!  Vid tilläggsinformation

Anvisning

    Uppmanar dig till handling

    Vid uppräkningar

    Hänvisar till andra sakförhållanden, 
orsaker eller konsekvenser

  	 	Förser	dig	med	ler	anvisningar

Varningstexter som är fästa direkt på  
maskinen/fettsmörjpumpsaggregatet såsom 
till exempel

 Vridriktningspil
 Märkning av vätskeanslutningar

måste under alla omständigheter beaktas och 
bevaras i fullt läsbart skick.

Du är ansvarig!

Läs noggrant igenom monterings- och  
bruksanvisningen och beakta  
säkerhetsanvisningarna.

Fara för oönskad indragning

DIN 4844-2-W008

DIN 4844-2-W026

BGV 8A

Halkrisk
DIN 4844-2-W028

Varning för explosionsfarlig 
atmosfär
DIN 4844-2-W021
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Monteringsanvisning
enligt maskindirektivet 
2006/42/EG, bilaga VI
Monteringsanvisningen motsvarar ovan  
nämnda maskindirektiv för ofullständig ma-
skin. En ofullständig maskin, och därmed den 
här beskrivna produkten, är endast avsedd för 
att monteras i andra maskiner eller i andra  
ofullständiga maskiner eller utrustningar eller 
att sammanfogas med dessa för att tillsam-
mans med dem bilda en maskin enligt ovan 
nämnda direktiv.
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Operatören av den beskrivna produkten 
måste garantera att alla som arbetar 
med montering, drift av produkten,  
underhåll och reparationer har läst och 
förstått innehållet i monterings- 
anvisningen. Monteringsanvisningen 
måste förvaras på ett sätt som gör den 
lättillgänglig.
Tänk på att monteringsanvisningen  
är en del av produkten och måste över-
låtas till den nya operatören om  
produkten säljs. 

1. Säkerhetsanvisningar

Som komplement till monteringsanvis-
ningen ska man även ta hänsyn till och 
tillämpa lagar och övriga allmängiltiga 
bestämmelser gällande olycksfallsföre-
skrifter och miljöskydd.

1.2 Behörig personal

Produkten som beskrivs i monteringsanvis-
ningen får endast installeras, användas, un-
derhållas och repareras av kvalificerad perso-
nal. Kvalificerad personal är personer som 
erhållit utbildning, uppdrag och instruktioner 
från operatören av den slutprodukt, som den 
produkt, som beskrivs i denna monteringsan-
visning, byggts in i. Dessa personer besitter på 
grund av sin utbildning, erfarenhet och erhåll-
na  
instruktioner god kännedom om gällande  
normer, bestämmelser, olycksfallsföreskrifter 
och monteringsförhållanden. De har befo- 
genhet att utföra de verksamheter som krävs 
och identifierar och förebygger för eventuella 
faror.
Definitionen av kvalificerad personal och  
förbudet mot att icke-kvalificerad personal  
använder den här typen av utrustning regleras 
i DIN VDE 0105 eller IEC 364.

Den produkt som beskrivs in den här anvis-
ningen har tillverkats enligt allmänt erkända 
tekniska bestämmelser samt arbetsskydds- 
och olycksfallsföreskrifter. Detta till trots kan 
det hända att det uppstår risker i samband 
med användning av produkten, vilka kan leda 
till skador på person eller åverkan på andra 
sakvärden. Därför får produkten endast an-
vändas i perfekt tekniskt skick, och man måste 
under alla omständigheter ta hänsyn till mon-
teringsanvisningen. Särskilt störningar som 
kan ha negativ inverkan på säkerheten måste  
omedelbart undanröjas.

1.1 Ändamålsenlig användning

Kugghjulspumpsaggregaten UC och UD är  
stående resp. liggande aggregat som används i 
hydraulik- eller oljeomloppssmörjsystem. Alla 
vanliga smörj- och hydraulikoljor inom viskosi-
tetsområdet 20 till 1000 mm2/s som finns i 
handeln kan matas. 
Vid användning av syntetiska oljor ska god-
kännande först inhämtas från SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 

Om produkten används i något annat syfte 
används inte produkten ändamålsenligt.
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Vissa konstruktioner kan drivas med tryckluft. 
Med rätt tryckluftskvalitetsklass uppnås opti-
mal rening av tryckluften och man undviker 
maskinavbrott och höga underhållskostnader. 
Tryckluften som används måste minst motsva-
ra kvalitetsklass 5 enligt DIN ISO 8573-1:

 Max. partikelstorlek 40 μm
 Max. partikeltäthet 10 mg/m³
 Tryckdaggpunkt 7°C
 Vattenhalt max. 7 800 mg/m³
 Kvarstående oljehalt max. 25 mg/m³

1.4 Fara på grund av systemtryck

Smörjningssystem är trycksatta i sam-
band med drift. Av denna anledning 
måste man se till att centralsmörjnings-
system görs trycklösa innan monte-
rings-, underhålls- eller reparationsar-
beten påbörjas. Detsamma gäller för 
ändringar eller reparationsarbeten på 
anläggningarna.

1.5 Fara på grund av tryckluft

Produkten som beskrivs här är tryck-
satt. Därför måste man se till att pro-
dukten görs trycklös innan monte-
rings-, underhålls- eller 
reparationsarbeten påbörjas. 
Detsamma gäller ändringar av anlägg-
ningen eller anläggningsreparationer. 

1.6 Fara på grund av hydrauliskt tryck

Produkten som beskrivs här är  
trycksatt. Därför måste man se till att 
produkten görs trycklös innan monte-
rings-, underhålls- eller reparationsar-
beten påbörjas. Detsamma gäller änd-
ringar av anläggningen eller 
anläggningsreparationer.

1.3 Fara på grund av elektrisk ström

Elektrisk anslutning av produkten som beskrivs 
i denna monteringsanvisning får endast utfö-
ras av kvalificerad personal som erhållit in-
struktioner och auktoriserats av operatören. 
Dessutom måste hänsyn tas till de lokala an-
slutningsvillkoren och föreskrifterna (t.ex. DIN, 
VDE). I de fall produkter ansluts av icke-kvalifi-
cerade personer finns det risk att betydande 
sak- och personskador uppstår.

Fara! 
Arbete på produkter som ej gjorts 
strömlösa kan leda till personskador. 
Monterings- och underhållsarbete får 
endast utföras på produkter som gjorts 
strömlösa av kvalificerad fackpersonal. 
Innan man öppnar produktens  
byggdelar måste spänningstillförseln 
frånkopplas.



Sida 9 SVMonteringsanvisning

1.7 Anvisningar om explosionsskydd

Fara! 
För användning i explosionsskyddade 
områden är endast de pumptyper tillåt-
na som SKF Lubrication Systems kon-
trollerat och godkänt i enlighet med 
ATEX- 2014/34/EU. Motsvarande 
skyddsklass är ingraverad på pumpens 
typskylt. 

 Vid påfyllning är det viktigt att se till att 
smörjmedlet är rent. Påfyllning av behål-
laren måste ske i tid (iaktta fyllnadsnivås-
övervakningen). Påfyllningen av får endast 
ske via påfyllningsanslutningen. Påfyllning 
via "behållarlocket" får endast ske vid ej 
explosionsfarlig atmosfär.

 Vid överfyllning ska överskottssmörjmed-
let avlägsnas. När detta sker är det viktigt 
att atmosfären ej är explosionsfarlig.

 Driften av de elektriska kopplingskretsar-
na i fyllnadsnivåsövervakningen måste ske 
via en egensäker strömkrets, t.ex. genom 
att kunden monterar en ATEX-konform 
frånskiljarenhet. Pumpen ska jordas via 
jordningsanslutningen. Kunden ska ombe-
sörja ett överbelastningsskydd motsva-
rande motorns strömupptagning.

 För att undvika elektrostatiska urladd-
ningar ska de hydrauliska anslutningsled-
ningarna vara av korrosionsbeständigt 
metallrör, t.ex. rör av rostfritt stål.

 När pumpen monteras ska det ske på en 
plan och vibrationsfri plats.

 Vid underhållsarbeten får endast verktyg 
användas som är avsedda för användning 
i explosionsfarliga utrymmen, annars 
måste en ej explosionsfarlig atmosfär 
föreligga.

 Oljesmörjpumpens livslängd är begränsad. 
Därför ska den regelbundet genomgå en 
funktions- och täthetskontroll. Vid funk-
tionsstörningar, läckage eller rost ska 
lämplig reparation genomföras. Eventuellt 
ska pumpen bytas ut.

 Användaren måste, genom valet av det 
smörjmedel som ska användas, säkerstäl-
la att inga kemiska reaktioner uppstår 
med den förväntade exposionsfarliga at-
mosfären som kan utgöra antändnings-
källor. Smörjmedlets antändningstempe-
ratur måste ligga minst 50 Kelvin över 
pumpens maximala yttemperatur 
(temperaturklass).
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2. Smörjmedel

2.1 Allmänt 

För samtliga SKF Lubrication Systems 
produkter gäller att de endast får an-
vändas ändamålsenligt och enligt anvis-
ningarna i produktens monterings- 
anvisning.

Ändamålsenlig användning är när produkten 
används till centralsmörjning/smörjning av la-
ger och friktionsytor med smörjmedel samt att 
hänsyn tas till fysikaliska användargränser, vil-
ka finns beskrivna i aktuell dokumentation så-
som t.ex. monteringsanvisning/bruksanvisning 
och produktbeskrivningar som t.ex. tekniska 
ritningar och kataloger.   
Särskilt hänvisar vi till att farliga ämnen och 
blandningar i enlighet med Bilaga I Del 2-5 i 
CLP-förordningen (EG 1272/2008) endast får 
användas i och transporteras och/eller distri-
bueras i centralsmörjsystem efter att SKF har 
konsulterats och ett skriftligt godkännande 
erhållits. 

För samtliga produkter framställda av SKF 
Lubrication Systems gäller att de inte får an-
vändas tillsammans med gaser, flyktiga gaser, 

gaser som löses upp när de är trycksatta, 
ångor samt vätskor vars ångtryck överstiger 
det normala atmosfärtrycket (1013 mbar) 
med mer än 0,5 mbar vid tillåten maxtempe-
ratur.   
Om andra medier, som varken är smörjmedel 
eller riskämnen måste transporteras, får detta 
ske först efter konsultation och skriftligt god-
kännande från SKF Lubrication Systems. 
SKF Lubrication Systems är av den uppfatt-
ningen att smörjmedel är ett konstruktionsele-
ment som måste inkluderas då man väljer ut 
komponenter och då man planerar centrals-
mörjningssystem. Härvid måste alltid smörj-
medlets egenskaper beaktas.

2.2 Val av smörjmedel

Maskintillverkarens anvisningar om det 
smörjmedel som ska användas ska 
beaktas.
Obs! 
Den mängd smörjmedel som behövs till 
en viss smörjningspunkt bestäms av la-
ger- resp. maskintillverkaren. Det mås-
te säkerställas att nödvändig mängd 
smörjmedel står till smörjningspunk-
tens förfogande. I annat fall kan resul-
tatet bli undersmörjning, varvid lager-
platsen kan komma till skada och 
funktionsavbrott förekomma.

Val av lämpligt smörjmedel sker med hjälp av 
maskin-/anläggningstillverkaren resp. opera-
tören tillsammans med smörjmedelsleveran-
tören.  
Valet sker med hänsyn till vilken typ av lager/
friktionsyta som ska smörjas, den belastning 
som dessa förväntas utsättas för samt de 
förväntade omgivningsvillkoren. Dessutom 
beaktas ekologiska aspekter. 
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SKF Lubrication Systems hjälper vid be-
hov gärna sina kunder med valet av 
lämpliga komponenter som skall an-
vändas till transport av valt smörjmedel 
och i samband med planering och kon-
struktion av centralsmörjningssystem.

Om du har fler frågor om smörjmedel går det 
bra att kontakta SKF Lubrication Systems. Det 
är möjligt att testa smörjmedel i företagets 
egna laboratorium för att fastställa graden av 
"transporterbarhet" i samband med använd-
ning i centralsmörjningssystem.
Det är möjligt att beställa en översikt över den 
smörjmedelskontroll som erbjuds av SKF 
Lubrication Systems från SKF Lubrication 
Systems serviceavdelning.

2.3 Tillåtna smörjmedel 

Endast för produkten tillåtna smörjme-
del får användas. Vid användning av 
olämpliga smörjmedel kan produkten 
gå sönder eller sakskador uppstå. 

Olika typer av smörjmedel får inte blan-
das, i annat fall kan skador uppstå och 
det kan bli nödvändigt med en kostsam 
rengöring av produkten/smörjningssys-
temet. För att undvika förväxling, re-
kommenderas, att en varningstext gäl-
lande det smörjmedel som används 
fästs på smörjmedelsbehållaren.

Produkten som beskrivs här kan drivas med 
smörjmedel som motsvarar uppgifterna i de 
tekniska specifikationerna. Det kan, beroende 
på produktens utförande, handla om oljor, flyt-
fetter eller fetter. Oljorna och grundoljorna kan 
vara mineraliska, syntetiska och/eller biologiskt 
snabbt nedbrytningsbara. Tillsats av konsis-
tensmedel och additiv beror på 
användningsförhållandena.

Tänk på att det kan förekomma smörjmedel 
vars egenskaper ligger inom de tillåtna 
gränsvärdena, men som på grund av andra 
egenskaper inte lämpar sig för användning i 
centralsmörjningssystem. Till exempel kan det 
hända att syntetiska smörjmedel uppvisar in-
tolerans mot elastomerer.

2.4 Smörjmedel och miljön

Det kan hända att jordmånen och vat-
tendrag kontamineras av smörjmedel. 
Smörjmedel måste användas och bort-
skaffas på rätt sätt. Man ska ta hänsyn 
till de lokala bestämmelserna och la-
garna gällande bortskaffning av smörj-
medel. 

Det är viktigt att beakta att smörjmedel utgör 
en fara för miljön och är brännbara ämnen och 
vid transport, lagring och bearbetning måste 
vissa försiktighetsåtgärder iakttas. I smörjmed-
elstillverkarens säkerhetsdatablad som gäller 
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Aggregatkomponenter

Pos. beskrivning

 1 Elmotor med terminalbox

 2 Pumplaterna med koppling

 3  Kugghjulspump

Bild 1  Aggregatkomponenter UD 

1

2

3

för det smörjmedel som ska användas kan 
man läsa om uppgifter om transport, lagring, 
bearbetning och miljörisker.  
Det är möjligt att beställa säkerhetsdatabladet 
för ett smörjmedel hos 
smörjmedelstillverkaren.

2.5 Risker med smörjmedel

Centralsmörjningssystem måste absolut 
vara täta. Smörjmedel som sipprar ut 
utgör en fara, då det föreligger halk- 
och skaderisk. Vid montering, drift, un-
derhåll och reparation av centralsmörj-
ningssystem ska man se till att 
smörjmedel inte sipprar ut. Om det 
finns platser som inte är tätade ska de 
omedelbart tätas.

Smörjmedel som sipprar ut från centralsmörj-
ningssystem utgör en stor fara. Smörjmedel 
som sipprar ut innebär en fara och kan orsaka 

personskada samt påverkan på andra 
sakvärden.

Säkerhetsdatabladets säkerhetsanvis-
ningar för smörjmedel måste iakttas.

Smörjmedel är ett riskämne. 
Säkerhetsanvisningarna i säkerhetsdatabladet 
måste följas. Det är möjligt att beställa säker-
hetsdatabladet för ett smörjmedel hos 
smörjmedelstillverkaren.

3. Översikt
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Aggregatkomponenter

Pos. beskrivning

 1 Elmotor med terminalbox

 2 Kugghjulspump med koppling

1

2

4. Montering

4.1 Installation och tillbyggnad

När man monterar produkten ska man tänka 
på att skydda den mot fukt och vibrationer och 
att det är lätt att komma åt den när man be-
höver utföra ytterligare installationer på den. 
Luftcirkulationen måste vara tillräckligt bra så 
att produkten inte tillåts bli för varm. I sektio-
nen "tekniska data" kan man läsa om högsta 
tillåtna temperatur.
Det föreligger inga begränsningar för aggrega-
tens monteringsläge.

Vid montering och särskilt vid borrning måste 
man ta hänsyn till följande:

	 Beintliga	försörjningskablar	får	inte	ska-
das på grund av monteringsarbetet.

 Övriga aggregat får inte komma till skada 
på grund av monteringsarbetet.

 Produkten får inte monteras i en aktions-
radie med rörliga delar.

 Produkten måste monteras på tillräckligt 
avstånd från värmekällor.

 Säkerhetsavstånd, liksom lokala bestäm-
melser om montering och olycksfall måste 
iakttas.

Bild 2  Aggregatkomponenter UC 
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Kugghjulspumpsaggregatet ska monteras på 
en plan monteringsyta. När detta sker får 
gundplattan inte vara fastspänd. Vid monte-
ringen ska tillräckligt utrymme för service- och 
underhållsarbete säkerställas. 

4.1.1  Montering av kugghjulspumpsaggregatet

Obs!
När monteringshålen borras måste 
eventuella befintliga matningsledningar 
eller andra aggregat samt andra risk-
källor som rörliga komponenter 
beaktas. 
Säkerhetsavstånd, liksom lokala be-
stämmelser avseende montering och 
olycksfall måste iakttas.

Det föreligger inga begränsningar för aggrega-
tens monteringsläge.

Vid installation under det maximala 
vätskeståndet krävs på UC-aggregat en 
extra tätning av flänsytan (se uppgifter 
om utförande)

Obs!
Åtdragningsmomentet för fästskruvarna 
beror på kundens montering.
Vid montering av grundplattan ska till-
räckligt åtdragningsmoment 
observeras!
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Kugghjulspumpsaggregat UC och UD,

4.2 Monteringsteckning UC/UD

UC UD

UC
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Kugghjulspumpsaggregat tillverkas i 3 serier:
Serie 1 är godkända för mycket höga viskosite-
ter upp till 1000 mm2/s. De utmärker sig ge-
nom sin enkla och mindre konstruktion och är 
prisvärda. Lämpar sig särskilt för mindre hy-
draulik- och smörjsystem som kräver volym-
strömmar mellan 0,06 l/min och 3 l/min vid 
drifttryck mellan 25 bar och 60 bar.
Serierna 2 och 3 klarar höga krav avseende 
volymström, drifttryck och verkningsgrad. 
Medan serie 2 är utformad för volymströmmar 
från 1 l/min till 10,8 l/min så omfattar serien 3 
området 3,8 l/min till 36 l/min. Inom serierna 
är tillåtet drifttryck större ju mindre den nomi-
nella strömvolymen är. 

4.2.4 Användning Genom en överlappning av volymströmsområ-
dena finns det möjlighet att med en pump från 
serie 2 t.ex. mata 9 l/min i lågtrycksområdet, 
medan man med en motsvarande pump från 

Serierna 1-3 (ej proportionerligt)  Bild 1

Q [l/min]

4

0,01 0,02 0,050,03 0,1

2

1

3

0,2
0,4

0,3 0,5 1 2

5

10

30

20

40
50

100

200

300

43 5 10 3020 40 50

p 
[b

ar
]

Serie 1

Serie 2 Serie 3

serie 3 får samma volymström i högtrycksom-
rådet vid samma verkningsgrad. Indelningen 
av serierna visas i enkel form i  Bild 1.
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Kugghjulspumpsaggregat består av motor, 
koppling, fläns och kugghjulspump.

Serie 1: 
Nominell motoreffekt 0,18 kW.
Matningsvolym mellan 0,06 l/min vid 60 bar 
och 3 l/min vid 25 bar.

Flänsstorlek:
116 x 116 mm (stående) och 80 x 120 mm 
(liggande).

Anvisning!
Serie 1 finns även i kundspecifikt utförande 
med en nominell motoreffekt på 0,25 kW.
Märkströmmen ska anpassas efter typskylten.

Serie 2: 
Nominell motoreffekt 0,18; 0,37; 0,55 eller 
0,75 kW.
Genom kombination med kugghjulspumpar av 
olika storlek (1,2 cm3/varv till 8 cm3/varv) får 
man ett brett spektrum vad gäller volymström 
och drifttryck. 

Matningsvolymer från 1 l/min vid 200 bar till 
10,8 l/min vid 30 bar. 

Flänsstorlek:
150 x 150 mm (stående) och 120 x 150 mm 
(liggande).

Serie 3: 
Nominell motoreffekt från 0,75 kW till 4 kW 
Kugghjulspumpsaggregaten har förträngnings-
volym på mellan 4,5 cm3/varv och 26 cm3/varv.

Matningsvolymer 3,8 l/min vid 200 bar till 36 l/
min vid 45 bar. 

Flänsstorlek: 
205 x 205 mm (stående) och 180 x 220 mm 
(liggande).

4.2.5 Konstruktion
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Kugghjulspumpsaggregat UD, serie 1Kugghjulspumpsaggregat UC, serie 1

Ø140

Ø70

Y

23
2

11

16

A

Ø6.4

13

Pg
16 19

0

  116

100±0.2

8

1

13
15

13

Ø19

17

10
0±

0.
2

10
8

60±0.2

11.5

8
17

Ø7
0

75

13

120

100±0.2

6

Ø6.4

108

1315

80

184

Pg16

232A

Ø1
40Y

Anslutning M10x1 för 
tryckbegränsningsventil

Suganslutning G 3/8"

Tryckanslutning G 1/4"

Anslutning M10x1 för 
tryckbegränsningsventil

Tryckanslutning G 1/4" Suganslutning G 3/8"

Avbildning YAvbildning Y

4.2.6 Serie 1: Q nom upp till 3 l/min

Mått A 

se sidan 20

Mått A 

se sidan 20
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Aggregat 
Monteringsläge: . . . . . . . . . . . . .   valfritt (vid UC-installation under den  

maximala oljenivån ska kunden täta 
flänsen/maskinen)

Omgivande temperatur: . . . . . .   - 15 till + 40 °C  
 (-15 till +55 °C  2) ) 
  (observera att vid högre omgivande  

temperatur minskar effekten med ca 1 % 
per Kelvin)

Pump 
Nominell volymström:  . . . . . . .  se sidan 20 
Konstruktion: . . . . . . . . . . . . . . .  Kugghjulspump
Konstruktion: 
B 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standardpackning FPM 
B 3018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pump med standardpackning för utgång 

under smörjmedelsnivå (endast på UC)
Drifttryck: 
Tilloppstryck  . . . . . . . . . . . . . . .  max 2 bar (specialutförande 5 bar)
Drifttryck pmax  . . . . . . . . . . . . . .  se sidan 20
Smörjmedel . . . . . . . . . . . . . . . .   Mineraloljor, syntetiska och miljövänliga 

oljor med en driftsviskositet från 20 till 
1000 mm2/s

Sughöjd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  max 700 mm (vid max rör-Ø)

Tekniska data

Motor
Märkeffekt: . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,18 kW/kundspecifik 0,25 kW
Märkström vid 400 V . . . . . . . . .  0,65 A vid 0,18 kW/ 0,91 A vid 0,25 kW
Frekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Hz 1) 
Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IM V18/B14 (motorn kan förskjutas 90°)
Storlek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 C 90
Spänningstyp:  . . . . . . . . . . . . . .  3-fasväxelspänning 
Synkronhastighet . . . . . . . . . . . .  1500 min-1 
Spänningstolerans: . . . . . . . . . .  ± 10 %
Märkeffekt  . . . . . . . . . . . . . . . . .  se typskylt motor 
Skyddsklass:  . . . . . . . . . . . . . . .  IP 55
Värmeklass: . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

    1)  Motorerna lämpar sig för en frekvens på 50 eller 60 Hz.  
Vid anslutning med en frekvens på 60 Hz ökar varvtalet och volymströmmen  
(gentemot tabelluppgifterna, grundvärde 50 Hz) med 20 %.

 2) På begäran - specialutförande för marina tillämpningar 

4.2.6 Serie 1: Q nom upp till 3 l/min
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Tekniska data

Nominell volymström 
 

p=0 [l/min]

Drifttryck 
pmax 
[bar]

Mått A 
se teckning sidan 18

 
[mm]

Vikt 
UC
 

[kg]

Vikt 
UD
 

[kg]

0,06

60
45 7,9 6,5

0,12

0,18

0,25

0,35 39 7,9 6,5

0,50 40 8 6,6

0,75

45 8,2 6,8
1,00

1,50 50
47

8,3 6,9

2,00 35 8,4 7,0

2,5 30 8,5 7,1

3,00 25 51 8,6 7,2

4.2.6 Serie 1: Q nom upp till 3 l/min
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Tekniska data

Exempel: UC 0,06 / 60 AF 07 B1

1)  Dessa motoruppgifter gäller trefasmotorer från VEM.  
Avvikelser möjliga vid motorer från andra tillverkare.

 Avvikelser på begäran.

Nominell  
volymström 
p=0 [l/min]

Varaktig  
volymström 
p=pmax [l/min]

Drifttryck 
[bar]

0,06   0,048
600,12   0,096

0,18   0,144

0,25 0,20

0,35 0,28

0,50 0,40

0,75 0,60

1,00 0,80

1,50 1,35 50

2,00 1,80 35

2,50 1,90 30

3,00 2,40 25

Kugghjulspumpsaggregat

stående UC

liggande UD

Motoreffektsdata 1)

Synkronhastighet1) 
[min-1]

Märkspänning 
[V]

Beställningsnr.

1500
230 / 400 AF

290 / 500 AK

400 / 690 AO

Skyddsklass Beställningsnr.

IP55 07

Uppg. om utförande

Standardpackning FPM B1

tekn. data sidan 19 B 3018

vid 0,25 kW B 4039

4.2.6 Serie 1: Q nom upp till 3 l/min
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Kugghjulspumpsaggregat UD, serie 2Kugghjulspumpsaggregat UC, serie 2

Anslutning M30x1,5 för 
tryckbegränsningsventil

Suganslutning G 1/2" 
kan vridas 90°

Tryckanslutning G 3/8" 
G 1/2"

38

130

M8x16

A
23

4 
(1

90
*)

45
22

Pg16

150

Ø145

Y

Ø162 (130*)

38
15

0
B

27
9 

(2
35

*)

88 (+49*)

13
0

112 (100*)

38

Uppgift (*) = 0,18 kW motor

Avbildning Y

55

10
5

39
20

11

B
120
100

5 15

124 (108*)

A

Y

80

Ø1
62

 (1
30

*)

234 (190*)

4848

125
150

för skruv M8x30

Tryckanslutning G 1/2"

Suganslutning G 1/2"

Avbildning Y

Tryckanslutning och 
suganslutning kan vridas 
90°.

Uppgift (*) = 0,18 kW motor

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min

Mått A 

se sidan 24

Mått A 

se sidan 25
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Aggregat 
Monteringsläge: . . . . . . . . . .  valfritt (vid UC-installation under den maximala 

oljenivån ska kunden täta flänsen/maskinen)
Omgivande temperatur: . . .   - 15 till + 40 °C 
 (-15 till +55 °C  3) ) 
  (observera att vid högre omgivande temperatur 

minskar effekten med ca 1 % per Kelvin)
 
Pump 
Nominell volymström: . . . . .  se sidan 24
Konstruktion: . . . . . . . . . . . .  Kugghjulspump
Konstruktion: 
B 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standardpackning FPM 
B 3018 . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pump med standardpackning för utgång 

under smörjmedelsnivå (endast på UC)
Drifttryck: 
Tilloppstryck  . . . . . . . . . . . .  max 2 bar
Drifttryck pmax  . . . . . . . . . . .  se sidan 24
Smörjmedel . . . . . . . . . . . . .   Mineraloljor, syntetiska och miljövänliga oljor 

med en driftsviskositet från 20 till 1000 
mm2/s

Sughöjd. . . . . . . . . . . . . . . . .  max 1200 mm (vid max rör-Ø)

Tekniska data

 

Motor- 
märkeffekt 1)

0,18  
[kW]

0,37   
[kW]

0,55   
[kW]

0,75  
[kW]

Märkström 
vid 400 V

0,65  
[A]

1,22  
[A]

1,73  
[A]

2,1  
[A]

Storlek 63C90 80C120

Typ IM V18 eller IMB14 
motorn kan förskjutas 90°

Spänningstyp 3-fasväxelström

Frekvens 2) 50 Hz

Spänning och märkeffekt se tabell sidan 26

Skyddsklass IP 55

Värmeklass F

1)  Motorerna lämpar sig för en frekvens på 50 eller 60 Hz. 
2) Vid anslutning med en frekvens på 60 Hz ökar varvtalet och volymströmmen (gentemot 

tabelluppgifterna, grundvärde 50 Hz) med 20 %.
3) På begäran - specialutförande för marina tillämpningar

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min
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UC, serie 2   Tekniska data

Nominell volymström1)  
p=0 [l/min]

Drifttryck 
pmax [bar]

Fläns Mått A 1) 
[mm]

Mått B 1) 
[mm]

Vikt 
[kg]

1,0
140

80C120 116,5 90,5
10,0

200 11,2

1,6
45 63C120 7,5

180 80C120 13,5

2,3

30 63C120
118,5 91,5

7,5

100
80C120

11,5

130 13,5

3,5

20 63C120
122 93

7,5

65
80C120

11,5

90 13,5

4,8

15 63C120
126 95,5

7,5

45
80C120

11,5

65 13,5

7

10 63C120
132,5 98,5

7,6

30
80C120

11,6

45 13,6

9

8 63C120
137,5 101

7,6

25
80C120

11,6

35 13,6

10,8

7 63C120
143 104

7,7

20
80C120

11,7

30 13,7

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min
1) se illustration sidan 22
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UD, serie 2   Tekniska data

Nominell volymström 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
pmax [bar]

Fläns Mått A 1) 
[mm]

Mått B 1) 
[mm]

Vikt 
[kg]

1,0
140

80C120 82,5 33,5
10,0

200 11,2

1,6
45 63C120 7,5

180 80C120 13,5

2,3

30 63C120

84,5 34,5

7,5

100
80C120

11,5

130 13,5

3,5

20 63C120

88 36

7,5

65
80C120

11,5

90 13,5

4,8

15 63C120

92 38,5

7,5

45
80C120

11,5

65 13,5

7

10 63C120

98,5 41,5

7,6

30
80C120

11,6

45 13,6

9

8 63C120

103,5 44

7,6

25
80C120

11,6

35 13,6

10,8

7 63C120

109 47

7,7

20
80C120

11,7

30 13,7

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min
1) se illustration sidan 22
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Tekniska data

Exempel: UC 1 / 140 A AG 07 B1

Nominell volymström2) 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
[bar]

Synkronhastighet 
[min-1]

Märkeffekt  
[kW]

Märkström vid 400V 
[A]

1,0 140 
200

1000 0,37 
0,55

1,22
1,73

1,6 45 
180 1500

0,18
0,75

0,65
2,10

Kugghjulspumpsaggregat

stående UC

liggande UD

Serie 2 A

Skyddsklass Beställningsnr.

IP55 07

Uppg. om utförande

Standardpackning FPM B1

tekn. data sidan 23 B 3018

Motoreffektsdata 1)

Synkronhastighet1) 
[min -1]

Märkspänning 
[V]

Beställningsnr.

1000 230 / 400
290 / 500 
400 / 690

AG
AL
AP

1500 230 / 400
290 / 500 
400 / 690

AF
AK
AO

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min

Fortsättning sidan 27 ->
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Tekniska data

Nominell volymström2) 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
[bar]

Synkronhastighet 
[min-1]

Märkeffekt  
[kW]

Märkström vid 400 V 
[A]

2,3 30 
100 
130

1500 0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

3,5 20 
65 
90

1500
0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

4,8 15 
45 
65

1500 0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

7 10 
30 
45

1500 0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

9 8 
25 
35

1500 0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

10,8 7 
20 
30

1500 0,18
0,55
0,75

0,65
1,6
2,10

1)  Dessa motoruppgifter gäller trefasmotorer från VEM. Avvikelser möjliga vid motorer från andra tillverkare.
2)  Driftsviskositet < 100 mm2/s och max drifttryck måste räknas med volymströmsminskning på 30 %.

4.2.7 Serie 2: Q nom upp till 10,8 l/min

Fortsättning från sidan 26
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Kugghjulspumpsaggregat UD, serie 3Kugghjulspumpsaggregat UC, serie 3

4.2.8 Serie 3: Q nom upp till 36 l/min

158
68

13
5

190
220

27-
G	1

/2˝
34-

G	3
/4˝

B

92,1
-G	1

/2˝
85,1

-G	3
/4˝ 20 20

68

180
150

15

15
,9

A 115

Ø
20

3 
(2

28
*)

Pg21

312 (335*)
50

17
0

54
170

160 154

31
2 

(3
35

*)
28A

51

Pg16

Ø194

205

Ø203 (228*)

20
550

B
36

3 
(3

86
*)

Y

Anslutning M30x1,5 för 
tryckbegränsningsventil

Suganslutning 
G 1/2" till 11,5 l/min 
G 3/4"  >  11,5 l/min

Tryckanslutning 
G 3/8" > 20,5 l/min

för skruv M12x35

Y

 (*) för motor 4 kW eller 2,2 kW (*) för motor 4 kW eller 2,2 kW

för skruv M 8X20

Tryckanslutning 
G 1/2" till 20,5 l/min

Suganslutning 
G 1/2" till 11,5 l/min 
G 3/4"  >  11,5 l/min

Tryckanslutning 
G 1/2" till 20,5 l/min 
G 3/8"  >  20,5 l/min

Tryckanslutning och 
suganslutning kan vridas 
90°.

Avbildning Y

Avbildning Y

Mått A 

se sidan 30/31

Mått A se sidan 30/31
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Aggregat 
Monteringsläge: . . . . . . . . . . . . .   valfritt (vid UC-installation under den 

maximala oljenivån ska kunden täta 
flänsen/maskinen)

Omgivande temperatur: . . . . . .   - 15 till + 40 °C 
 (-15 till +55 °C  2) ) 
 (observera att vid högre omgivande tempe-
ratur minskar effekten med ca 1 % per Kelvin)
Pump 
Nominell volymström:  . . . . . . .  Sida 30
Konstruktion: . . . . . . . . . . . . . . .  Kugghjulspump
Konstruktion: 
B 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standardpackning FPM 
B 3018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pump med standardpackning för utgång 

under smörjmedelsnivå (endast på UC)
Drifttryck: 
Tilloppstryck  . . . . . . . . . . . . . . .  max 2 bar (övertryck)
Drifttryck pmax  . . . . . . . . . . . . . .  Sidan 30
Smörjmedel . . . . . . . . . . . . . . . .   Mineraloljor, syntetiska och miljövänliga 

oljor med en driftsviskositet från 20 till 
1000 mm2/s

Sughöjd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  max 1200 mm (vid max rör-Ø)

Tekniska data, serie 3

Motor
Märkeffekt. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sidan 32
Konstruktion: . . . . . . . . . . . . . . .  V18/B14 (motorn kan förskjutas 90°)
Spänningstyp:  . . . . . . . . . . . . . .  3-fasväxelspänning 
Synkronhastighet . . . . . . . . . . . .  1500 min-1 
Spänningstolerans: . . . . . . . . . .  ± 10 %
Nominell ström . . . . . . . . . . . . .  se typskylt motor 
Frekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Hz 1)

Skyddsklass:  . . . . . . . . . . . . . . .  IP 55
Värmeklass: . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

 1)  Motorerna lämpar sig för en frekvens på 50 eller 60 Hz.  
Vid anslutning med en frekvens på 60 Hz ökar varvtalet och volymströmmen (gente-
mot tabelluppgifterna, grundvärde 50 Hz) med 20 %.

 2) På begäran - specialutförande för marina tillämpningar

4.2.8 Serie 3: Q nom upp till 36 l/min
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4.2.8 Serie 3: Q nom upp till 36 l/min

Tekniska data UC/UD serie 3

Nominell 
volymström 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
pmax [bar]

Fläns UC UD

Mått A 
[mm]

Mått B 
[mm]

Vikt 
[kg]

Mått A 
[mm]

Mått B 
[mm]

Vikt 
[kg]

3.8

80
90C200

153 123,8

15,5

88 20,3

14,5

120 16,5 15,5

160 100C200 18,5 17,5

200 112C200 20 19

6.0

75
90C200

16,5 15,5

100 18,5 17,5

150
100C200

20 19

200 26 25

8.5

50
90C200

16,5 15,5

70 18,5 17,5

100
100C200

20 19

140 26 25

180 112C200 31 30

11.5

40
90C200

17 16

50 19 18

80 110C200 20,5 19,5

100 100C200 26,5 25,5

140 112C200 31,5 30,5
Fortsättning sidan 31 ->
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Fortsättning från sidan 30

Nominell 
volymström 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
pmax [bar] Fläns

UC UD

Mått A 
[mm]

Mått B 
[mm]

Vikt 
[kg]

Mått A 
[mm]

Mått B 
[mm]

Vikt 
[kg]

13,7

20
90C200

169 149,3

16

104 28,3

15
35 17 16
40 110C200 19 16,8
70 112C200 20,5 19,5

15

30
90C200

17 16
40 19 18
60

100C200
20,5 19,5

80 26,5 25,5
110 112C200 31,5 30,5

20,5

20
90C200

17 16
30 19 18
40

110C200
20,5 19,5

60 26,5 25,5
80 112C200 31,5 30,5

26

17
90C200

179 155,3

17,5

114 34,3

16,5
22 19,5 18,5
35

110C200
21 20

45 27 26
60 112C200 32 31

30

15
90C200

183 157,3

17,5

118 36,55

16,5
20 19,5 18,5
30

110C200
21 20

40 27 26
50 112C200 32 31

36

12
90C200

17,2 16,7
17 19,7 18,7
25

110C200
21,2 20,2

35 27,2 26,2
45 112C200 32,2 31,2
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Exempel: UC 3,8 / 80 B AG 07 B1

Kugghjulspumpsaggregat

stående UC

liggande UD

Skyddsklass Beställnings-
nummer

IP55 07

Serie 3 B

Motoreffektsdata 2)

Synkronhastighet1) 
[min -1]

Märkspänning 
[V]

Beställnings-
nummer

1000
230 / 400
290 / 500 
400 / 690

AG
AL
AP

1500
230 / 400
290 / 500 
400 / 690

AF
AK
AO

Uppg. om utförande

Standardpackning FPM B1

tekn. data sidan 29 B 3018

4.2.8 Serie 3: Q nom upp till 36 l/min

Nominell volymström2) 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
[bar]

Synkronhastighet1) 
[min -1]

Märkeffekt1) 
[kW]

Märkström vid 400V 
[A]

3,8 80
120
140 
200

1000
0,75
1,1
1,5
2,2

2,43
3,15
3,40
5,35

Fortsättning sidan 33 ->Anm. 1 - se sidan 34
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Nominell volymström2) 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
[bar]

Synkronhastighet1) 
[min -1]

Märkeffekt1) 
[kW]

Märkström vid 400V 
[A]

6,0

75 
100 
150 
200

1500

1,1
1,5
2,2

3

2,62
3,40
5,15
6,70

8,5

50
70 

100
140 
180

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

11,5

40 
50 
80

100
140

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

13,7

20 
35
40
70

1000

0,75
1,1
1,5
2,2

2,43
3,15
3,40
5,35

15,0

30
40
60
80

110

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

Fortsättning sidan 34 ->

Fortsättning från sidan 32

Anm. 1 - se sidan 34
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Nominell volymström2) 
p=0 [l/min]

Drifttryck 
[bar]

Synkronhastighet1) 
[min -1]

Märkeffekt1) 
[kW]

Märkström vid 400 V 
[A]

20,5

20
30
40
60
80

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

26,0

17
22
35
45
60

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

30

15
20
30
40
50

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

36

12
17
25
35
45

1500

1,1
1,5
2,2

3
4

2,62
3,40
5,15
6,70
8,80

1)  Dessa motoruppgifter gäller trefasmotorer från VEM. Avvikelser möjliga vid motorer från andra tillverkare.
2) Avvikelser på begäran.

Fortsättning från sidan 33
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4.3 Elektrisk motoranslutning 

Fara på grund av elektrisk ström
Elektrisk anslutning av produkten får 
endast ske av personer som auktorise-
rats av operatören, fått instruktioner 
och är kvalificerade. 

De lokala anslutningsvillkoren och bestämmel-
serna (t.ex. DIN, VDE) måste beaktas. Vid fel-
aktig anslutning av icke-kvalificerade personer 
kan betydande sak- och personskador uppstå

Obs!
Anslut ledningar enligt tekniska uppgif-
ter, anslutningsförhållandena på plats 
samt gällande föreskrifter (t.ex. DIN, 
VDE). 

Uppgifter om den elektriska motorns känne-
tecknande data som nominell spänning, nomi-
nell frekvens och nominell ström går att utläsa 
från motorns effektskylt. Hänsyn skall tas till 
upplysningarna i EN 60034-1 (VDE 0530-1) 
gällande drift vid gränsvärdena för områdena A 
(kombination av ±5% spännings- och ±2% frek-
vensavvikelse) och B (kombination av ±10% 
spännings- och +3/-5% frekvensavvikelse). 
Detta gäller särskilt vid upphettning och i de 

fall driftsuppgifterna avviker från märkdata
på motorns effektskylt. Gränsvärdena får un-
der inga omständigheter överskridas!

Obs!
Den befintliga nätspänningen (spän-
ningstillförseln) måste överensstämma 
med uppgifterna på motorns effektskylt 
eller med de elektriska byggdelarna. 

Kontrollera att strömkretsen är säker. Använd 
endast säkringar med föreskriven strömstyrka. 
Eventuella avvikelser kan leda till sak- eller 
personskador.
Anslutning av motorn måste ske på så vis att 
varaktig, säker, elektrisk koppling garanteras 
(inga utstående kabeländar); använd armerade 
kabeländar (t.ex. kabelskor, åderändhylsor). Välj 
kopplingsledningar enligt DIN VDE 0100 med 
hänsyn till märkströmstyrka och de betingelser 
som gäller för anläggningen (t.ex. omgivande 
temperatur, dragningssätt osv. enligt DIN VDE 
0298 resp. IEC / EN 60204-1). Mer informa-
tion om elektrisk anslutning av motorn till för-
sörjningsnätet, särskilt vad gäller applicering av 
klämmor eller kontakter, hittar du i kundteck-

ningen tillhörande behållaraggregatet.

Obs!
Vid elektrisk anslutning av pumpmotorn 
måste man se till att motorn har rätt 
rotationsriktning.

I de fall rotationsriktningen anges med en rikt-
ningspil på produkten måste motorns rotation-
sriktning överensstämma med riktningspilen.

 Anslut pumpaggregatets motor enligt upp-
gifterna på motortypskylten samt 
motorparametrarna.
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4.4 Smörjledningsanslutning

Smörjledningen måste kopplas till smörjaggre-
gatet på så sätt att inga krafter kan överföras 
till smörjaggregatet i monterat tillstånd (spän-
ningsfri anslutning).

Fara!
De armaturer som används till anslut-
ning av smörjledningarna måste läggas 
ut för smörjaggregatets max. drift-
stryck. I annat fall måste smörjlednings-
systemet säkras med en övertrycksven-
til mot otillåtet högt tryck.

När det gäller driftstryck på upp till 45 bar, 
som särskilt uppträder i införsel-kolvfördela-
ranläggningar, går det bra att använda SKF:s 
armaturer för rörskruvkopplingar som inte 
lötts samman (dubbla eller enkla konringar). 
När det gäller högre arbetstryck på upp till 250 
bar, som särskilt uppträder i progressiva-cen-
tralsmörjningssystem, går det bra att använda 
SKF:s packringsskruvkopplingar med inskär-
ningar enligt DIN 2353. 

Om armaturer från andra tillverkare används 
ska man alltid följa tillverkarens monterings-
anvisningar och tekniska data.

4.4.1 Smörjledningsplacering

När smörjmedelshuvudledningarna och 
smörjplatsledningarna ska dras ska man ta 
hänsyn till följande anvisningar för att säker-
ställa att hela centralsmörjningssystemet kom-
mer att fungera felfritt. 
Smörjmedelshuvudledningen ska dimensione-
ras efter maximalt tryck och transportvolym. 
Smörjmedelshuvudledningen, som ska utgå 
från smörjaggregatet, ska om möjligt, dras i 
stigande riktning och när ledningen nått 
smörjledningssystemets högsta punkt, kunna 
gå att ventilera.
När det gäller smörjmedelsfördelare som är 
placerade vid smörjmedelshuvudledningens 
ände ska de monteras så att smörjmedelför-
delarens utlopp pekar uppåt. Om smörjme-

delsfördelare måste placeras under smörjme-
delshuvudledningen, bör detta inte ske vid 
smörjmedelshuvudledningens ände.
De rörledningar, slangar, spärr- och riktnings-
ventiler, armaturer osv. som ska användas 
måste läggas ut för maximalt arbetstryck i 
smörjanläggningen, tillåtna temperaturer och 
för de smörjmedel som ska transporteras. 
Dessutom måste smörjledningssystemet säk-
ras med en övertrycksventil mot otillåtet högt 
tryck.
För alla komponenter tillhörande smörjled-
ningssystemet såsom rörledningar, slangar, 
spärr- och riktningsventiler, armaturer osv. 
gäller att de måste rengöras före montering. I 
smörjledningssystem får tätningar inte skjuta 
ut inåt. Detta på grund av att smörjmedels-
strömmen kan hindras, vilket kan leda till att 
smuts kan hamna i smörjledningssystemet.



Sida 37 SVMonteringsanvisning

Obs!
Centralsmörjningssystem måste absolut 
vara täta. Smörjmedel som sipprar ut 
utgör en fara, då det föreligger halk- 
och skaderisk. Vid montering, drift, un-
derhåll och reparation av centralsmörj-
ningssystem ska man se till att 
smörjmedel inte sipprar ut. Om det 
finns platser som inte är tätade ska de 
omedelbart tätas.

Smörjmedel som sipprar ut från centralsmörj-
ningssystem utgör en stor fara. Smörjmedel 
som sipprar ut innebär en fara och kan orsaka 
personskada samt påverkan på andra 
sakvärden.

Obs!
Smörjledningar måste under alla om-
ständigheter vara tätade. 
Smörjledningar ska dras så att bildan-
det av luftfickor undviks. 
Tvärsnittsändringar av smörjledningen 
från små till stora tvärsnitt i smörjmed-
lets flödesriktning måste undvikas. 
Tvärsnittsövergångar måste utformas 
mjukt.

Smörjmedelsströmmen i smörjledningarna bör 
inte hindras av installation av skarpa krökar, 
hörnventiler och backventiler. 
Tvärsnittsändringar som måste genomföras i 
smörjledningarna skall utföras med mjuka 
övergångar. Om möjligt skall plötsliga ändring-
ar av flödesriktningen undvikas.

Obs!
Säkerhetsdatabladets säkerhetsanvis-
ningar för smörjmedel måste iakttas.

Smörjmedel är ett riskämne. 
Säkerhetsdatabladets säkerhetsanvisningar för 
smörjmedel måste alltid iakttas. 
Säkerhetsdatabladet kan beställas hos 
smörjmedelstillverkaren.
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4.5 Anvisning för typskylten

På typskylten för oljesmörjpumpsaggregaten 
inns	viktiga	speciikationer	som	typbeteckning,	
beställningsnummer, streckkodsserienummer.
För att undvika förlust av data på grund av att 
en	typskylt	eventuellt	blir	oläslig	ska	speciika-
tionerna ovan skrivas in i följande bild.

 För in typskyltsuppgifterna i tabellen

Bild 9  Typskyltsuppgifter

Made in Germany

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

0300279386

Materialnr.

Beteckning 

Tillverkningsdatum 

Serienummer 

4.6 Anvisning om CE-märkning

CE-märkningen sker i enlighet med kraven i 
tillämpade direktiv:

 o 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet
 o 2011/65/EU (RoHS II) Direktiv om begräns-
ning av användning av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning

Anvisning beträffande lågspänningsdirektiv 
2014/35/EU
Skyddsmålen i lågspänningsdirektivet 
2014/35/EU uppfylls i enlighet med Bilaga I, 
Nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.
 
Anvisning beträffande direktivet för tryckbä-
rande anordningar 2014/68/EU 
Produkten uppnår på grund av sina prestan-
dauppgifter inte de gränsvärden som fastställts 
i Artikel 4 Stycke 1, Bokstav (a) Siffra (i) och 
undantas i enlighet med Artikel 4 Stycke 3 från 
användningsområdet för direktivet för tryckbä-
rande anordningar 2014/68/EU. 
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Bruksanvisning 
som tillhör monteringsanvisningen 
enligt EG RL 2006/42/EG för ofullständiga maskiner  

Kugghjulspumpsaggregat UC och UD  
för hydraulik- eller oljeomloppssmörjningssystem
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1. Säkerhetsanvisningar

Obs!
Bruksanvisningen måste läsas och ha 
förståtts av montören samt av ansvarig 
fackpersonal/användare före monte-
ringen och driftsättningen.

Säkerhetsanvisningarna som anges i monte-
ringsanvisningen under kapitel "1 
Säkerhetsanvisningar“ gäller även utan be-
gränsningar för denna bruksanvisning. 

Allmänt

Som komplement till bruksanvisningen 
ska man även ta hänsyn till och tillämpa 
allmänna lagar och övriga allmängiltiga 
bestämmelser gällande olycksfallsföre-
skrifter och miljöskydd (återvinning/
bortskaffning).

2. Smörjmedel

Obs!
Smörjmedelsanvisningarna som anges i 
monteringsanvisningen under kapitel 2 
Smörjmedel“ gäller även utan begräns-
ningar för denna bruksanvisning. 

Ansvarsfriskrivning
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
ansvarar inte för följande skador: 

 Orsakade av smutsiga eller olämpliga 
smörjmedel

 Orsakade av montering av komponenter el-
ler reservdelar som inte är originaldelar 
från SKF

 Orsakade av ej avsedda användning
 Som är en följd av felaktig montering, in-
ställning eller påfyllning

 Som är en följd av ej fackmässig reaktion 
på störningar

 Egenmäktig förändring av anläggningsdelar
 Endast medier som är godkända för dessa 
aggregattyper får användas. Olämpliga me-
dier kan göra att aggregaten havererar och 
eventuellt leda till svåra sak- och 
personskador.



Sida 41 SV

3. Transport, leverans och lagring

Obs!
Det är inte tillåtet att välta eller kasta 
produkten.

 3. Transport, leverans och lagring

SKF Lubrication Systems Germany GmbH:s 
produkter förpackas enligt de bestämmelser 
som gäller i mottagarlandet och enligt DIN ISO 
9001. Vid transport ska säker hantering till-
lämpas; produkten ska skyddas mot mekanisk 
påverkan som t.ex. stötar.  
Transportförpackningen måste märkas med 
varningstexten "Får ej kastas".

Det finns inga begränsningar vad gäller land-, 
luft- eller sjötransport.  
När försändelsen har mottagits skall man kont-
rollera att produkten (produkterna) inte har 
några skador och följesedeln skall noga gås ige-
nom. Förpackningsmaterialet ska sparas till 
dess att eventuella oklarheter har reglerats.  

Följande lagringsvillkor gäller för produkter från 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH:

3.1 Smörjaggregat

 Villkor för omgivningen: torr och dammfri 
omgivning, lagring i välventilerade torra 
utrymmen

 Lagringstid: max 24 månader
 Tillåten luftfuktighet: < 65 %
 Lagertemperatur:  10 - 40 °C
 Ljus: direkt solljus eller UV-strålning skall 

undvikas och i närheten av befintliga vär-
mekällor bör man avskärma

3.2 Elektroniska och elektriska enheter

 Villkor för omgivningen: torr och dammfri 
omgivning, lagring i välventilerade torra 
utrymmen

 Lagringstid: max. 24 månader
 Tillåten luftfuktighet: < 65 %
 Lagertemperatur: 10 - 40 °C
 Ljus: direkt solljus eller UV-strålning skall 

undvikas och i närheten av befintliga vär-
mekällor bör man avskärma

3.3 Allmänna anvisningar

 Genom att slå in produkten i plastfolie kan 
dammfri lagring uppnås

 Skydd mot golvfukt genom lagring i hylla 
eller på trätrall

 Innan produkten lagras ska man skydda 
blanka metallytor, särskilt avskrapningssek-
tioner och påbyggnadsytor, mot korrosion 
med långtidsverkande 
korrosionsskyddsmedel

 Var 6:e månad: Kontrollera korrosionsbild-
ning. Om begynnande korrosionsbildning 
föreligger skall nytt korrosionsskydd 
appliceras

 Drivanordningar måste skyddas mot meka-
nisk skadegörelse
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4.1 Monteringsanvisningar

Monteringen av kugghjulspumpsaggregaten 
beskrivs utförligt i den monteringsanvisning 
som tillhör denna bruksanvisning. Ytterligare 
information/anvisningar avseende montering 
av kugghjulspumpsaggregatet hittar du nedan i 
detta kapitel. 

4. Montering

4.2 Montering av pumpaggregatet

   Monteringen ska följa bifogad monterings-
anvisning samt ytterligare information/an-
visningar i detta kapitel. 

Obs!
Vid demontering och bortskaffning av 
pumpaggregat med flera ledningar 
måste gällande nationella miljö- och 
lagbestämmelser följas! 
Mot ersättning av uppkomna kostnader 
kan produkten också skickas tillbaka till 
SKF Lubrication Systems för 
bortskaffning.

4.4 Demontering och bortskaffning4.3 Kåpans utförande

Kugghjulspumpsaggregaten UC och UD är stå-
ende resp. liggande aggregat som används i 
hydraulik- eller oljeomloppssmörjsystem. Alla 
vanliga smörj- och hydraulikoljor inom viskosi-
tetsområdet 20 till 1000 mm2/s som finns i 
handeln kan matas.
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5. Montering och funktion

5.1 Allmänt

Kugghjulspumpsaggregat tillverkas i 3 serier: 
Serie 1 är godkända för mycket höga viskosi-
teter upp till 1000 mm2/s. De utmärker sig ge-
nom sin enkla och mindre konstruktion och är 
prisvärda. Lämpar sig särskilt för mindre hy-
draulik- och smörjsystem som kräver volym-
strömmar mellan 0,06 l/min och 3 l/min vid 
drifttryck mellan 25 bar och 60 bar.
Serierna 2 och 3  klarar höga krav avseende 
volymström, drifttryck och verkningsgrad. 
Medan serie 2 är utformad för volymströmmar 
från 1 l/min till 10,8 l/min så omfattar serien 3 
området 3,8 l/min till 36 l/min. Inom serierna 
är tillåtet drifttryck större ju mindre den nomi-
nella strömvolymen är. 
Genom en överlappning av volymströmsområ-
dena finns det möjlighet att med en pump från 
serie 2 t.ex. mata 9 l/min i lågtrycksområdet, 
medan man med en motsvarande pump från 
serie 3 får samma volymström i högtrycksom-
rådet vid samma verkningsgrad. 
Indelningen av serierna visas i enkel form i  
Bild 1.

5.2  Konstruktion och arbetssätt för 
kugghjulspumpsaggregatet

Kugghjulspumpsaggregaten består av motor, 
koppling, fläns och kugghjulspump. 
I serie 1 används endast elmotorer av effekt-
klass 0,18 kW. Flänsstorleken är 116x116 mm 
för stående pumpaggregat (UC) och 80x120 
mm för liggande pumpaggregat (UD). 
I serie 2 använda olika motorklasser (0,18; 
0,37; 0,55 och 0,75 kW). Genom kombination 
med kugghjulspumpsaggregat av olika storlek 
(1,2 cm3/varv till 8 cm3/varv) får man ett brett 
spektrum vad gäller urvalskriterierna volym-
ström och drifttryck. Det innebär att denna se-
rie börjar med en pump för 1 l/min vid 200 
bar och sträcker sig till en pump för 10,8 l/min 
vid 30 bar.  

Det föreligger inga begränsningar för aggrega-
tens monteringsläge. Vid installation under det 
maximala vätskeståndet (oljebehållaren) krävs 
på UC-aggregat att kunden utför en extra tät-
ning av flänsytan (se uppgifter om utförande).

Flänsstorleken är 150x150 mm för stående 
pumpaggregat (UC) och 120x150 mm för lig-
gande pumpaggregat (UD).
 
I serie 3 använda elmotorer med en nominell 
effekt på 0,75 till 4 kW. Kugghjulspumparna 
har en pumpkonstant på 4,5 cm3/varv till 26 
cm3/varv. Serie 3 börjar med en pump på 3,8 
l/min vid 200 bar och sträcker sig till den 
största pumpen på 36 l/min vid 45 bar.  
Flänsstorleken är 205x205 mm för stående 
pumpaggregat (UC) och 180x220 mm för lig-
gande pumpaggregat (UD). 
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6. Driftsättning

6. Driftsättning

Anvisning!
Maskintillverkarens anvisningar om det 
smörjmedel som ska användas ska 
beaktas.

Obs!
Man får endast fylla på med rent smörj-
medel med lämplig anordning. Om man 
fyller på med nedsmutsade smörjmedel 
kan det leda till allvarliga systemfel. 
Smörjmedelsbehållaren ska fyllas på 
utan att det bildas bubblor.

Obs!
Olika typer av smörjmedel får inte blan-
das, i annat fall kan skador uppstå och 
det kan bli nödvändigt med en kostsam 
rengöring av produkten/smörjningssys-
temet. För att undvika förväxling, re-
kommenderas, att en varningstext gäl-
lande det smörjmedel som används 
fästs på smörjmedelsbehållaren.

6.2 Driftsättning

  Vid driftsättningen av aggregatet (resp. 
oljeförsörjningsanläggningen) ska följande 
punkter följas:

  Fylla på behållaren med föreskriven olja.
  Öppna kranar och ventiler i sug- och 

tryckledningar.
  Långsamt starta drivmotorerna och kont-

rollera rotationsriktningen igen (fläkthjul).
  Mäta matningsmängden vid 

tryckutgången.

Obs!
Pumpaggregaten UC/UD har ingen sär-
skild påfyllningsanslutning och måste 
därför startas torra och suga in 
smörjmedel.

För att skydda packningarna i pumpen får sug-
förloppet inte pågå hur länge som helst. Om 
matningen uteblir måste aggregatet stängas 
av tills orsaken åtgärdats.
Dra aldrig åt läckande skruvanslutningar under 
tryck resp. när pumpen är påslagen

  Efter 15 minuters inkörningstid ska 
insugsfiltret kontrolleras (om sådant finns).

  Kontrollera temperaturen på alla 
komponenter.

6.1 Leveranstillstånd

Innan pumpen tas i drift ska kunden fylla på 
oljebehållaren. Sedan ska man (vid ej anslutna 
smörjledningar) kontrollera om det kommer 
bubbelfri olja till pumpens utlopp när pumpen 
slås på. Om så inte är fallet måste pumpen 
luftas.
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7.1 Tillfällig urdrifttagning

Genom att separera de elektriska, pneumatis-
ka och/eller hydraula försörjningsanslutningar-
na kan man få till stånd en tillfällig 
urdrifttagning. 
Härvid ska man beakta säkerhetsanvisningar-
na i den här monteringsanvisningen.
Om man vill få till stånd urdrifttagning under 
längre tid ska anvisningarna i kapitel "3 
Transport, leverans och lagring" i denna bruks-
anvisning beaktas. 
När produkten åter ska sättas i drift ska anvis-
ningarna i kapitlen "Montering" och 
"Driftsättning" i monteringsanvisningen och 
bruksanvisningen iakttas.

7.2 Slutgiltig urdrifttagning

Om produkten ska tas ur drift för all framtid 
skall de lokala bestämmelser och tillämpbara 
lagar gällande bortskaffning av kontaminerat 
drivmedel följas. 
Det kan hända att jordmånen och vattendrag 
kontamineras av smörjmedel.
 

Obs!
Smörjmedel måste användas och bort-
skaffas på rätt sätt. Man ska ta hänsyn 
till de lokala bestämmelserna och la-
garna gällande bortskaffning av 
smörjmedel.

Mot ersättning av uppkomna kostnader kan 
produkten också skickas tillbaka till SKF 
Lubrication Systems för bortskaffning.

7. Urdrifttagning
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8. Underhåll

Obs!
Om arbete utförs på produkter som inte 
gjorts strömlösa kan detta leda till per-
sonskador. Monterings-, underhålls- 
och reparationsarbeten får endast utfö-
ras av kvalificerad personal på 
produkter där strömmen har frånkopp-
lats. Innan man öppnar produktens 
byggdelar måste spänningstillförseln 
frånkopplas.

SKF Lubrication Systems produkter är under-
hållsfria. Om man vill vara säker på att pro-
dukten fungerar som den ska och förebygga 
faror, bör man ändå kontrollera att alla anslut-
ningar och kopplingar sitter som de ska med 
jämna mellanrum.
Vid behov kan man rengöra produkten med 
milda (inte alkaliska, inte såpa) rengöringsme-
del. Av säkerhetsskäl bör produkten i sådana 
fall kopplas från den elektriska spänningen och 
den hydraula och/eller tryckluftsförsörjningen. 

Vid rengöring bör man se till att det inte ham-
nar rengöringsmedel inne i produkten. 
Att rengöra produkten invändigt är inte nöd-
vändigt vid normaldrift och då kompatibla 
smörjmedel används. 
Om fel smörjmedel eller ett kontaminerat 
smörjmedel skulle komma in i anordningen av 
misstag måste den rengöras invändigt. I såda-
na fall ska man ta kontakt med SKF 
Lubrication Systems serviceavdelning.

Det är inte tillåtet att nedmontera pro-
dukten eller enskilda delar innan garan-
titiden har gått ut. Ett sådant förfarande 
leder till ogiltigförklarande av alla 
garantianspråk.

Endast ursprungliga reservdelar från 
SKF Lubrication Systems får användas. 
Det är inte tillåtet att bygga om produk-
ten på egen hand eller att inte använda 
originalreservdelar eller hjälpmedel. Ett 
sådant förfarande leder till att garantin 
inte gäller längre.

SKF Lubrification Systems ansvarar inte för 
skador som uppstått på grund av att regler och 
bestämmelser gällande monterings-, under-
hålls- och reparationsarbeten inte åtföljts.
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8.1 Allmänt

I princip kräver kugghjulspumpsaggregatet 
inget underhåll. För- eller efterkopplade filter 
ska regelbundet och i god tid rengöras eller 
bytas ut. Om sådana finns ska optiska och 
elektriska smutsindikatorer beaktas.
Smutsavlagringar på motorytan förhindrar 
kylning och ska därför regelbundet tas bort.

Fyll endast på ren olja. Pumpens och de 
smorda maskinelementens livslängd 
avgörs av renheten hos de använda 
smörjmedlen.
Fyll endast på olja via 
påfyllningsanslutningen!
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9. Störning

Följande tabeller ger en överblick över möjliga 
felfunktioner och deras orsaker. Om det inte 
går att avhjälpa felet, ska man ta kontakt med 
SKF Lubrication Systems serviceavdelning.

Det är inte tillåtet att nedmontera pro-
dukten eller enskilda delar innan garan-
titiden har gått ut. Ett sådant förfarande 
leder till ogiltigförklarande av alla ga-
rantianspråk. 

Alla övriga arbetsinsatser som avser 
montering, underhåll och reparation får 
endast utföras av Lubrication Systems 
Germany GmbH:s serviceavdelning.

9. Störning

Obs!
Om arbete utförs på produkter som inte 
gjorts strömlösa kan detta leda till per-
sonskador. Monterings-, underhålls- 
och reparationsarbeten får endast utfö-
ras av kvalificerad personal på 
produkter där strömmen har frånkopp-
lats. Innan man öppnar produktens 
byggdelar måste spänningstillförseln 
frånkopplas.

Obs!
Het motoryta kan orsaka brännskador. 
Motorytor får endast vidröras med 
lämpliga skyddshandskar eller efter att 
motorn har stått stilla under längre tid.

Obs!
Smörjningssystem är trycksatta i sam-
band med drift. Därför måste man se 
till att smörjningssystem görs trycklösa 
innan monterings-, underhålls-, eller 
reparationsarbeten påbörjas. 
Detsamma gäller ändringar och repara-
tioner på anläggningar.

Endast originalreservdelar från SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH 
får användas. Det är inte tillåtet att 
egenmäktigt bygga om produkter eller 
att inte använda sig av originalreserv-
delar och hjälpmedel.
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Störning Orsak Åtgärd

Pumpen matar inte Motorn står stilla

Motorn fel rotationsriktning

Koppling defekt

Luft sugs in (kavitation)

Olja för tjockflytande

Returventilen felmonterad

–  Kontrollera elektriska anslutningar och eventuellt placera om dem

–  Kontrollera elektriska anslutningar och eventuellt placera om dem

– Byt koppling

– Kontrollera fyllnadsnivå eller oljetillopp

– Kontrollera sugledningens täthet

– Fyll på olja med tillåten driftsviskositet

– Korrigera monteringen

Pumpen matar för lite Motorns varvtal för lågt

Luft sugs in

Otäthet

– Kontrollera elektriska anslutningar och eventuellt placera om dem

– Se ovan

– Åtgärda otätheter

– Kontrollera tryckbegränsningsventilens inställning

– Kontrollera skruvförbindelse och insugsledning

Pumpljuden för höga Insugningsrörs-Ø  för liten – Gör insugningsrörs-Ø större eller korta insugningsledningen

– Fyll på olja med tillåten driftsviskositet

9.1 Driftsättningsstörningar

9. Störning

Obs!
När pumpen inte fungerar ska man kontrollera om alla tekniska anvisningar i bruksanvisningarna har följts.
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10. Tillbehör

Serie 1, UC och UD, inställningsbar

Serie 1, UC och UD, fast inställd

72

M
10

x1

10

Tryckbegränsningsventil, serie 1, fast inställd

Användning Öppningstryck Beställningsnr.

UC/UD 10 bar 24-2103-2382

15 bar 24-2103-2383

25 bar 24-2103-2384

30 bar 24-2103-2384

35 bar 24-2103-2385

50 bar 24-2103-2386

60 bar 24-2103-2401
Packning 95-1021-7603

Tryckbegränsningsventil, serie 1, inställningsbar

Användning Drifttryck Beställningsnr.

UC/UD   0 - 20 bar 24-2103-2121

20 - 60 bar 24-2103-2122

37

M
10

x1

10

S W14

11

75

för rör Ø 6

Returanslutning för rör Ø 6

Lås- 
hätta
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Serie 2 och 3 UC, inställningsbar

12
6

M30x1,5

47
,5

Tryckbegränsningsventil, serie 2 och 3, inställningsbar

Användning Drifttryck Beställningsnr.

UC 3 - 10 bar 24-2103-3076

10 - 15 bar 24-2103-3077

15 - 50 bar 24-2103-3078

40 - 100 bar 24-2103-3079

70 - 180 bar 24-2103-3080

100 - 250 bar 24-2103-3081

Tryckbegränsningsventil

FPM-packningssats 
ingår i leveransen
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Serie 2 och 3,  

UC och UD, för ledningsmontering, inställnings-

bar

M
18

x1
,5

54

Ø31
M

18
x1

,5

13
6,

5

63

M18x1,5

46
,5

Tryckbegränsningsventil, serie 2 och 3 för ledningsmontering

Användning Drifttryck Beställningsnr.

UC / UD 3 - 10 bar 24-2103-3088

10 - 15 bar 24-2103-3089

15 - 50 bar 24-2103-3090

40 - 100 bar 24-2103-3091

70 - 180 bar 24-2103-3092

100 - 250 bar 24-2103-3093

Skruvanslutningar Mått Beställningsnr.

GE-skruvförbindelse M 18 x 1,5 (Ø 12) 412-433

GE-skruvförbindelse M 18 x 1,5 (Ø 15) 96-0315-0058

Packning A 18 x 22 DIN7603-A18x22-Cu

Skruv
M 18 x 1,5 95-1518-0908

Obs!
Vid användning av tryckbegränsningsventil 

för ledningsmontering måste

monteringsöppningen (M30x1,5) på pum-

pen låsas med en låskolv best.nr. 

44-1821-2194.

Låshätta

10. Tillbehör

Packningar av FPM
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Kugghjulspumpsaggregat UC/UD, serie 1

 (beställs separat) 

Beteckning       Beställningsnr.

Suganslutning:

GE-skruvförbindelse G 3/8" - Ø 12 412-403W

GE-skruvförbindelse G 3/8" - Ø 15 415-433W

Packning G 3/8" DIN7603-A17x21-Cu

Tryckanslutning:

GE-skruvförbindelse G 1/4" - Ø 6 406-413W

GE-skruvförbindelse G 1/4" - Ø 8 408-403W

GE-skruvförbindelse G 1/4" - Ø 10 410-403W

GE-skruvförbindelse G 1/4" - Ø 12 412-423W

Packning G 1/4" DIN7603-A14x18-Cu

Fästskruv M6x20 DIN 912 DIN912-M6x20-8.8

Packning för 
tryckbegränsningsventil

A10x13,5 95-1021-7603

Kugghjulspumpsaggregat UC/UD, serie 2

 (beställs separat) 
 

Beteckning   Beställningsnr.

Suganslutning:

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 18 96-0218-0058

Packning G 1/2" DIN7603-A21x26-Cu

Tryckanslutning:

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 12 412-453W

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 15 96-0215-0058

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 18 96-0218-0058

GE-skruvförbindelse G 3/8" - Ø 12 412-403W

GE-skruvförbindelse G 3/8" - Ø 15 415-433W

GE-skruvförbindelse G 3/8" - Ø 18 96-0220-0058

Fästskruv M8x16 DIN 912 DIN912-M6x16-8.8

Fästskruv M8x30 DIN 912 DIN912-M8x30-8.8

Låsskruv för övertalig tryckanslutning:

Låsskruv G 1/2" 95-0012-0908

Packning  DIN7603-A21x26-Cu

Låsskruv G 3/8" 95-0038-0908

Packning DIN7603-A17x21-Cu
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Kugghjulspumpsaggregat UC/UD, serie 3

 (beställs separat) 
Beteckning Mått Storlek [l/min] ,.

Suganslutning:
GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 22 UC/UD: 6; 8; 11,5 96-0223-0058

GE-skruvförbindelse G 3/4" - Ø 28 UC/UD: 13,7 upp till 36 96-0229-0058

Tryckanslutning:
GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 12 UD: 6 upp till 20,5 412-453W

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 15 UC: 3,8 upp till 36 96-0215-0058

GE-skruvförbindelse G 1/2" - Ø 18 96-0218- 0058

GE-skruvförbindelse G 3/4" - Ø 12 UD: 26; 30; 36 412-463W

GE-skruvförbindelse G 3/4" - Ø 15 96-0246-0058

GE-skruvförbindelse G 3/4" - Ø 18 412-413W

GE-skruvförbindelse G 3/4" - Ø 22 96-0222-0058

Fästskruv M 10 x 30 DIN 912 95-1030-0912

Fästskruv M 12 x 35 DIN 912 DIN912-M12x35-8,8

Låsskruv för övertalig tryckanslutning
Låsskruv G 1/2" 95-0012-0908

Packning DIN7603-A21x26-Cu

Låsskruv G 3/4" 95-0034-0908

Packning DIN7603-A27x32-Cu
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11. Reservdelar

Egenmäktig ombyggnad och reserv-
delstillverkning
Ombyggnad eller förändringar av 
produkterna får endast ske efter 
överenskommelse med tillverkaren. 
Originalreservdelar och av tillverkaren 
godkända tillbehör ska användas för 
säkerhet. Användning av andra delar 
upphäver ansvaret för de följder denna 
användning kan få.

Pumppackningssatser av FPM

Serie Konstruktion Storlek Beställningsnr.

1 UC/UD 0,06 ... 3 l/min 24-0404-2294

UC/UD 1,5;  2,0;  2,5 och 3 l/min 24-0404-2299 1)

2 UC 1 ... 10,8 l/min 24-0404-2334

UD 1 ... 10,8 l/min 24-0404-2337

3 UC 3,8 ... 11,5 l/min 24-0404-2320

UC 13,7 .. 20,5 l/min 24-0404-2321

UC 26 ... 36 l/min 24-0404-2322

UD 3,8 ... 11,5 l/min 24-0404-2328

UD 13,7 ... 20,5 l/min 24-0404-2329

UD 26 ... 36 l/min 24-0404-2330

1) gäller endast för pumpar med beteckningen 2847 B till 2850 B



951-170-022-SV

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Tyskland 
 
Tel. +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101 
www.skf.com/schmierung

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Tyskland 
PF 970444 · 12704 Berlin · Tyskland 
Tel. +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-111 
www.skf.com/schmierung

Nytryck, gäller även utdrag, får endast ske med godkännande från SKF Lubrication 
Systems GmbH. Uppgifterna i det här dokumentet underställs mycket noggranna  
kontroller så att de stämmer. Trots detta tas inget ansvar för förluster eller skador av 
något slag, som är direkt eller indirekt resultat av användning av uppgifterna i det här 
dokumentet. 
Alla SKF-produkter får endast användas till det de är avsedda att användas till.  
Detta beskrivs i den här monteringsanvisning med tillhörande bruksanvisning. Om  
monterings-/ bruksanvisningar medföljer produkterna, ska dessa läsas och följas. Det är 
inte möjligt att transportera alla smörjmedel i centralsmörjningssystem!  På begäran kan 
SKF kontrollera om de smörjmedel som valts av användaren kan användas för transport 
i centralsmörjningssystem. Smörjsystem eller komponenter som hör till dessa som  
framställts av SKF får inte användas tillsammans med gaser, flyktiga gaser, gaser som 
löser sig när de är trycksatta, ångor och de vätskor, vars ångtryck överstiger det normala 
atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 mbar vid tillåten max. temperatur. 
Särskilt hänvisar vi till att farliga ämnen och blandningar i enlighet med Bilaga I Del 

2-5 i CLP-förordningen (EG 1272/2008) endast får användas i och transporteras och/

eller distribueras i centralsmörjsystem efter att SKF har konsulterats och ett skriftligt 

godkännande erhållits.
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