
TANDEM STANDARDOWY TANDEM KRÓTKI (T.C.)

STANDARD TANDEM SHORT TANDEM (T.C.)

Suma momentów obrotowych przenoszonych przez każdą pojedynczą The sum of the torques absorbed by each single pump must not 

pompę, nie może przekroczyć dozwolonego momentu na pierwszej pompie exceed the max torque permitted on the primary gear pump.

Max moment obrotowy przenoszony prześ środkowe i ostatnią pompę nie The max torque absorbed by the intermediate and final pumps must

mogą przekroczyć dopuszczalnego momentu na łączeniu. not exceed the torque permitted by the tow of the preceding pump.

Patrz tabela: See table:

Type Type Type Type Type Type Type Type Type

10 11 12 13 14 15 16 17 27

GR 1 18 18 30 30 30 12 12

GR 2 98 98 98 98 98 98 98 70 70

GR 3 240 240 240

Dwustopniowy tandem lub zespół wielopompwy są dostępne w wersji The two-staged or more tandem (or multiple) gear pumps are available

STANDARD i T.C. (TANDEM KRÓTKI). as: STANDARD and T.C. (SHORT TANDEM).

Tandem Standardowy Standard Tandem

Port ssawny w każdej pompie tandemu jest niezależny The suction of each single pump of the tandem is independent.

Tandem Krótki (T.C.) Short Tandem (T.C.)

Mniejsze wymiary niż w standardowym rozwiązaniu Smaller dimensions than the standard type.

Porty ssawne każdej pompy są połączone The suctions of each pump are connected with each other.

Krótki tandem (T.C.) wymaga jednego zbiornika oleju The T.C. (short tandem) requires a single tank.

Każda pompa serii "PS" jest dostosowana do łączenia w tandemy All "PS" gear pumps are machined for the tow of the next pump.

Dzięki operacjom montowania i rozmontowania można połączyć Through simple assembling and disassembling operations, by using 

pojedyncze pompy w tandemy (zespoły wielopompowe) single pumps, it is possible to obtain the tandem unit.

Ograniczony liczba "łączników i akesoriów" pozwala na zredukowanie The limited quantity of the "connection kits and accessories" allows to 

stanów magazynowych i pozwala na szybszy serwis reduce the stock value and supports a quick service.

Właściwości pojedynczej pompy zębatej w tandemie jest taka sama The performances of the single gear pumps composing the tandem are 

jak w przypadku samodzielnej pompy. the sameones of the corresponding single units.

Możliwe są różne kombinacje z każdą grupą pomp Different combinations are possible with all pumps groups

ZESPÓŁ WIELOPOMPOWY  -  MULTIPLE GEAR PUMP

POMPY ZĘBATE I ŁĄCZNIKI -  GEAR PUMPS AND CONNECTORS
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ŁĄCZNIKI POMP DLA ZESPOŁÓW WIELOPOMPOWYCH

ASSEMBLING KIT FOR MULTIPLE GEAR PUMP
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Tandem STANDARDOWY

STANDARD Tandem

Tandem KRÓTKI

SHORT Tandem

* = Nie uwzględnia szpilek  -  Tie Rods not included

( patrz tabela poniżej  -  see table below )

UNIWERSALNE SZPILKI I NAKRĘTKI DO ŁĄCZNIKÓW ZESPOŁÓW WIELOPOMPOWYCH

UNIVERSAL TIE ROD AND NUT FOR ASSEMBLING SHORT TANDEM PUMP
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Na każde połączenie potrzebny jest zestaw 4 sztuk

4 pcs of each above codes need to be ordered for each coupling.

GEAR PUMPS AND CONNECTORS  -  POMPY ZĘBATE I ŁĄCZNIKI
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 CDA0001015  CDA0001015  CDA0001015
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