
Katalog 9129 8222-01
December 1998, S

Hydraulpump
Serie VP1
Variabelt deplacement



Hydraulpump Serie VP1

2

VOAC Hydraulics Division förbehåller sig rätten att
modifiera produkter utan förvarning.
Denna broschyr uppdateras fortlöpande, men vi
reserverar oss ändå för eventuella tryckfel.
För utförligare information om produkterna, kontakta
VOAC Hydraulics Division.
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1 kg 2,20 lb

1 N 0,225 lbf

1 Nm 0,738 lbf ft

1 bar 14,5 psi

1 l 0,264 US gallon

1 cm3 0,061 cu in

1 mm 0,039 in
9/5 °C + 32 1 °F

Omräkningsfaktorer
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Konstruktion
Stor vinkel – kompakt uppbyggnad
Pumpens konstruktion medger en vinkel på hela
20° mellan kolv och vickskiva, vilket gör pumpen
kompakt.

Tandemmontage
Den genomgående axeln medger tandemkoppling
av ytterligare en pump, som t ex en F1-pump med
fast deplacement.

Klarar höga belastningar
Kraftiga rullager gör att pumpens ingående axel
klarar av höga radiella belastningar. Detta möjlig-
gör montering av kuggdrev utan ytterligare lag-
ringar.

Lång livslängd
VP1 är konstruerad för lastbilar med lastkännande
hydraulsystem. Den är robust och kraftfull men
ändå enkel, med få rörliga delar, vilket ger en
robust och pålitlig pump med lång livslängd.

VP1-pumpen är världens första lastbilspump med
variabelt deplacement. VP1 kan direktmonteras
på ett kraftuttag på växellådan eller på ett kopplings-
oberoende kraftuttag (t ex motorkraftuttag) som
följer ISO-standarden 7653-1985.

En tillämpning där VP1-pumpens finesser kommer
till sin rätt är t ex lastbilskranar med lastkännande
hydraulsystem. Hydraulsystem med många olika
flödesbehov för t ex sopbilar, slamsugningsbilar
och olika kombinationer av tippar, kranar, plogar,
salt/sandspridare o s v, kan förenklas betydligt
och ges en mer optimal funktion med hjälp av
VP1-pumpen.

VP1-pumpen förser hydraulsystemet med rätt
flöde i rätt ögonblick, vilket effektivt minskar både
energiåtgång och värmeutveckling. Det innebär
ett tystare system med lägre energiförbrukning.

VP1-pumpen har en hög verkningsgrad, små
installationsmått och en extremt låg vikt. Den är
pålitlig, ekonomisk och enkel att installera.

De två pumpstorlekarna, VP1-45 och -75, har
samma kompakta installationsmått. Axlar och
monteringsflänsar följer den europeiska ISO-
standarden 7653-1985. VP1 passar de flesta
lastkännande system, oavsett fabrikat.

Fördelar
• Variabelt deplacement

• Låg ljudnivå

• Högt vikt/effekt-förhållande

• Kompakt och lätt

• Hög verkningsgrad

• Robust konstruktion

• Klarar låga temperaturer

• Pålitlig och lätt att serva

• Kan direktmonteras och tandemmonteras.

Hög totalverkningsgrad
Unika konstruktionslösningar som glidskon och
den "flytande" ventilskivan minimerar de meka-
niska förlusterna. Ventilskivan, som flyter på fem
kolvar, ger en tyst pump med litet internt läckage
och hög volymetrisk verkningsgrad.

Nedhållarplatta
Nedhållarplattan (se genomskärningsillustrationen
på sid 4) är kraftigt dimensionerad och gör att
pumpen klarar höga varvtal och snabba hastig-
hetsvariationer.
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VP1 i genomskärning
1. Sugport
2. "Övre" avluftningsplugg
3. Returfjäder
4. Regulator
5. Ställkolv (en av två)
6. Vickskiva
7. Vickskivelager
8. Täcklock
9. Spline (för tandem-

montering)
10. Lagerbussning
11. Kolv (för ventilskivan)
12. Ventilskiva
13. Cylindertrumma
14. Trumhus
15. "Nedre" avluftn.-plugg
16. Kolv med glidsko
17. Nedhållarplatta
18. Lagerhus
19. Koniskt rullager
20. Axeltätning med hållare
21. Ingående axel

Husstorlek VP1–45 VP1–75

Max deplacement  [cm3/varv] 45 75
Max tryc k [bar]

kortvarigt 350
kontinuerligt1) 300 1) Se sid 8, "LS styrfunktion".

Ställti d [ms]
max-till-min 20-30 20-40
min-till-max 90-120 100-140

Självsugningsvarvtal 2) [varv/min]
2" sugledning, max 2200 1700

21/2" sugledning, max 2400 2100
Regulator  LS

Splines axeltapp  DIN 5462
Monteringsfläns  ISO 7653-1985

Vikt  (med styrenhet) [kg] 27

  2) Vid inloppstrycket 1,0 bar (abs.) med mineralolja, viskositet 30 mm2/s (cSt).

Orderinformation
Exempel: VP1 - 045 - L
Husstorlek
45 eller 75

Rotationsriktning
L Vänstergående
R Högergående

Specifikationer

Standard modellbeteckningar
VP1-045-R 378 0334
VP1-045-L 378 0335
VP1-075-R 378 0336
VP1-075-L 378 0337

OBS:
Den önskade rotationsriktningen
måste anges vid beställning,
eftersom denna inte kan ändras
i efterhand.
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80 ø 13 (x4)

120 max 20 max 256,5 55

8,5 B8x32x36
(DIN 5462)

15

132 max

107 max

73 max
(högerrot.)

73 max
(vänsterrot.)

73 min

37

46 min

115

71
max

43

43

56

ø80 f7
(ISO 7653-1985)

ø34,9 +0/-0,1

ø33

27,8

1,85

11,8

Tryckport; R 1" 
(vänsterrotation) 

"Övre" avluft- 
ningsport
 (R 1/4") 

Dränerport T,
(för regulatorn; R 1/4")

M12x24

ø 8,1 +0.1/-0

Tryckport; 
R 1" (högerrotation)

Mätuttag, tryckport;
R 1/4" (vänsterrot.)

Sugport;
R 11/4"

Mätuttag, tryckport;
R 1/4" (högerrotation)

Lastsignalport 
LS (R 1/4")

LS
T

34

29

"Nedre" avluft-
ningsport (R 1/4") 

"Övre" avluftn.-port

Installationsmått (VP1-45 och-75)

Ledningsdimensionering
För att minimera ljudnivå och värmeförluster i
hydraulsystemet rekommenderas att de rekom-
menderade maximala flödena till höger inte
överskrids. In- och utgående ledningsdimensioner
valda från tabellen nedan ger flödeshastigheter
som håller sig inom de rekommenderade grän-
serna. Observera att grövre ledningsdimensioner
kan behövas vid ogynsamma förhållanden som
t ex kraftigt böjda eller långa ledningar.

Ledningstyp    Flödeshastighet [m/s]

Ingående (sug) max 0,8
Utgående (tryck) max 5,0

VIKTIGT!
Regulatorn dräneras inte via pumphuset.
En yttre ledning måste därför dras mellan
regulatorns port "T" och hydraultanken.

Flöde Flödeshastighet [m/s] vid valda ledningsdimensioner [mm/tum]
[l/min] 19 / 3/4" 25 / 1" 32 / 11/4" 38 / 11/2" 51 / 2" 64 / 21/2"

25 1,5 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1
50 2,9 1,7 1,0 0,7 0,4 0,3
75 4,4 2,5 1,6 1,1 0,6 0,4 Sugledning

100 (5,9) 3,4 2,1 1,5 0,8 0,5
150 (8,8) (5,1) 3,1 2,2 1,3 (0,8) Tryckledning
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Nippelsats med 
45°, ställbar
sugnippel

Nippelsats med 
90°, ställbar
sugnippel

Nippelsats med 
rak sugnippel

C2

C2

C2

C1 60°

C1

C1 60°

60°

Riktningsventil
(open center)

Lastkännande
ventil

Avlastnings-
ventil

Lastsignal-
ledning (LS)

Magnet (24 VDC/19 W)

'1' '2'

'3'

Lastkännande
ventil

Avlastnings-
ventil (5 bar)

VP1 
pump

Lastsignalledning (LS)

Strypning*

S
X

TP

VP1 nippelsatser*
Nippelsatser med raka, 45° eller 90° suganslut-
ningar finns tillgängliga, se illustration till höger.
En nippelsats består av tryckanslutning, suganslutning
och tillhörande tätningsbrickor.

Best nr Sats C1 C2

370 4936 Rak R 3/4" 2"
370 7220 " R 1" 2"

379 9563 45° R 3/4" 2"
379 9562 " R 1" 21/2"

379 9917 90° R 1" 2"

* Ytterligare information finns i vår katalog "Lastvagns-
tillbehör", best. nr. 9129 8242-01; sid 3, 15 och 16.

BPV-VP1 avlastningsventil*
Avlastningsventilen BPV-VP1 är avsedd för hydraul-
system där pumpen är konstant inkopplad. Avlastnings-
ventilen kräver ingen separat styrventil och gör det
möjligt att köra pumpen obelastad under långa tider,
som t ex i motorkraftuttag. Ventilen skyddar då
pumpen mot överhettning vid obelastad drift genom
att ett litet flöde tillåts cirkulera genom pumpen (se
schema till höger). När den lastkännande ventilen är
inkopplad, stängs avlastningsflödet (när porten X
tryckbelastas).

Ventil- Beställnings- Nomin. flöde Maxtryck
typ nummer [l/min] [bar]

BPV-VP1 379 8799 20 350

Tillbehör

FDV-VP1 kortslutningsventil*
Kortslutningsventil av typ FDV-VP1 används i hydraul-
system med både open-center-ventil och lastkännande
ventil/er.

1.   En "open-center" ventil för t ex tippar och/eller
  stödben utan lastkännande funktion.

2. En lastkännande ventil för övriga funktioner.

När "open-center"-ventilen är inkopplad och FDV-
ventilens magnet påslagen sammankopplas VP1-venti-
lens lastkännande ledning med pumpens trycksida.
Pumpen ställs då på max deplacement och fungerar
som en pump med fast deplacement.

Ventil- Beställnings- Nomin. flöde Max tryck
typ nummer [l/min] [bar]

FDV-VP1 379 8937 153 350

* Strypningen (som bipackas avlastnings-
ventilen) monteras i pumpens mätuttag.
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Tryck

Förlust-
effekt

pLast

pMax

QLast 1-3 Flöde

Qmax (pump)

Diagram 1. Konstantflödessystem; 
pump med fast deplacement.

Diagram 2. Lastkännande system; pump (VP1)
med variabelt deplacement.

Hörneffekt

QLast 1-3 Flöde

Qmax (pump)

La
st

 1 La
st

 2

La
st

 3

Last-
effekt

Tryck

pLast

pMax

Hörneffekt

La
st

 1 La
st

 2
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st

 3

Last-
effekt

VP1 i lastkännande system
I ett lastkännande hydraulsystem lämnar VP1-
pumpen det flöde som krävs för de olika funktioner
som vid varje tillfälle är inkopplade. Detta medför
att energiförbrukning och värmeutveckling blir
avsevärt mycket lägre jämfört med en pump med
fast deplacement som används under motsva-
rande förhållanden.

Diagram 1 visar effektbehovet (flöde x tryck) för
en pump med fast deplacement  i ett system med
konstant flöde.

Diagram 2 visar det kraftigt reducerade effekt-
behovet i ett lastkännande system med en pump
med variabelt deplacement som t ex VP1. I båda
fallen är pumptrycket något högre än vad den
högsta belastningen kräver ("Last 2"), men tack
vare det betydligt mindre flödet fordrar VP1 bara
den effekt som representeras av den skuggade
ytan "Lasteffekt".

I ett system med konstant flöde leds överflödig
hydraulvätska till tanken och den motsvarande
effekten ("Förlusteffekt") blir en värmeförlust.

Systemjämförelse
System Konstant flöde Lastkännande

Pump Fast depl. VP1 variabelt depl.

Pump-
styrning Enbart tryck Tryck och flöde

 Belastning* Viss påverkan Ingen påverkan
Energi-

förbrukning Hög Låg
Värmeutveckling Hög Låg

* Flera laster med olika flöde och tryck inkopplade samtidigt;
se diagrammen ovan.
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Min

Max

LST

1

2

3

4

5

6

Till arbetsfunktion

Lastkännande
riktningsventil

A B

T P

Ställkolv 1

Ställkolv 2

VP1-LS lastkännande regulator
VP1-pumpen kan användas tillsammans med
samtliga typer av lastkännande ventiler på mark-
naden.
Regulatorn reglerar flödet till hydraulsystemet med
hjälp av en tryckdifferens, ∆p, som är skillnaden
mellan signaltrycket och trycket i tryckledningen.
Vid en viss "öppningsgrad" hos riktningsventilen
hålls flödet konstant (upp till pumpens maximala
tillåtna varvtal och tryck) även när pumptrycket
varierar på grund av skiftande belastning.
LS-regulatorn (fig. 2) består av ett ventilhus (som
monteras på pumphuset) med funktion som last-
sensor och tryckbegränsare. Både dessa funktio-
ner är justerbara.

LS lastkännande styrfunktion
Se hydraulschemat, fig. 1.
En förvald "öppningsgrad" för LS-regulatorns slid
motsvarar ett visst flöde till arbetsfunktionen.
Detta flöde skapar i sin tur en tryckdifferens, ∆p,
över sliden, och därigenom också en tryckdiffe-
rens mellan pumpens trycksida och LS-ledningen.
När tryckdifferensen minskar (t ex när ventilsliden
"öppnas" ytterligare) minskar även ∆p, och LS-
regulatorns slid rör sig åt vänster. Då minskar
trycket till reglerkolvarna och pumpens deplace-
ment ökar.
Deplacementökningen avstannar när inställt ∆p
uppnåtts och krafterna som påverkar ventilens slid
utjämnar varandra.
Om LS-regulatorn inte lämnar något signaltryck
(som när styrventilen är i neutralläge) lämnar
pumpen bara det flöde som krävs för att bibehålla
det standby-tryck som ställts in med hjälp av
fjädern till signaltrycket.

Inställningar
Signaltrycksbegränsning
Insatsventilen är från fabrik inställd på 275 bar,
men kan justeras upp till 350 bar.

Standby-tryck
∆p är från fabrik inställt på 25 bar, men kan juste-
ras mellan 20 och 35 bar.
De förinställda värdena från fabrik samt de
strypningar som regulatorn är försedd med gör att
VP1 kan användas tillsammans med de flesta på
marknaden förekommande lastkännande ventiler.
För ytterligare information, kontakta VOAC
Hydraulics Division
(I Sverige: VOAC Hydraulics Sales Sweden). Fig. 1.  Hydraulschema.

1. Strypning LS, 4. ∆p-justering
(1,0 mm; fast)

2. Justering av signal- 5. Strypning för system-
     trycksbegränsning dämpning (2,0 mm)

3. Strypning i retur- 6. Strypning i dränerings-
ledningen (1,0 mm) ledningen (1,0 mm)

Som framgår av fig. 1 är regulatorn kopplad till
systemtrycket, LS-signalen och de två ställ-
kolvarna.
Då pumpen inte levererar flöde till någon förbru-
kare är trycket i signalledningen noll. Pumpen
bibehåller då endast ett s k "standby"-tryck,
bestämt av inställningen på ställfjädern.
Signaltrycket begränsas av en ventilinsats
(cartridge).
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LS

T

A

A

Vy ovanifrån

Genomskärning Snitt A–A

Vy underifrån

 Tryckavskärning 
(signaltrycksbegränsning)

∆p-inställning

Dränerport för
regulatorn (R 1/4") 

Lastsignalport
 (R 1/4") 

O-ring (x6)

1

2

4

6 3

5 Dämpstrypning 
(vänsterrotation)

(Till ställkolv 1)

(Till ställkolv 2)

5 Dämpstrypning 
(högerrotation)

Ventilinsats, signal-
trycksbegränsning

Ställfjäder

Ventilslid

VP1-pumpen har en genomgående axel, vilket
innebär att ytterligare en pump (som t ex en F1 med
fast deplacement) kan tandemkopplas med hjälp av
en adaptersats (fig 3).

OBS: Det böjande moment som uppstår vid tan-
demkoppling av två pumpar överskrider
normalt vad som tillåts för ett kraftuttag.
För att förebygga skador bör därför den
andra pumpen stöttas av en konsol som
fästs i växellådan (får ej fästas i lastbilens
chassi).
Om de tandemkopplade pumparna monte-
ras på en konsol (vid kardandrift) bör en
separat stödkonsol monteras för att stötta
tandempumparna i bakkant.

Fig 3. Adaptersats (best nr 379 7795) för seriekoppling.

VIKTIGT!
Om tandemkoppling av två VP1-pumpar är
aktuellt, kontakta VOAC Hydraulics Division
för ytterligare information.
(I Sverige: VOAC Hydraulics Sales Sweden).

Fig. 2.  LS ventilblock.

Tandemkoppling (med genomgående axel)
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Installation och uppstartning
Rotationsriktning
VP1-pumpen har fast rotationsriktning, och levere-
ras i vänster- eller högergående utförande (rikt-
ningen indikeras av pilen på pumpens sida; se
fig. 4 och 5). Den önskade rotationsriktningen
måste därför anges när pumpen beställs.

Installation
VP1-pumpen kan direktmonteras på ett kraftuttag
enligt ISO DIN 5462.

Innan uppstart måste pumpen fyllas med hydraul-
olja genom att lossa den högst belägna dräner-
pluggen (valet av port beror på hur pumpen mon-
terats; se installationsritningen på sid. 5).

Fig. 6 visar tre olika sätt att montera kugghjul på
pumpaxeln. På kraftuttag med stödlager installeras
vanligen pumpaxeln direkt i kraftuttagets utgående
axel (med motgående invändiga splines).

VIKTIGT!
Bruka aldrig våld vid installation av med-
bringare, kugghjul etc på pumpaxeln.
Verktyget i fig. 7 (best. nr. 370 6851)
underlättar installationen.

Hydrauloljor
De data för VP1-pumpen som anges i specifika-
tionen på sid 4 gäller då pumpen körs med en
mineraloljebaserad olja av hög kvalitet.
Hydraulvätskor typ HLP (DIN 51524), ATF (auto-
matlådeolja), och motoroljor av typ API /CD är
lämpliga.

Fig. 4. Vänstergående pump.

Fig. 5. Högergående pump.

Fig. 6.  Pumpinstallation på kraftuttag.
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Fig. 8. VP1-pumpen ska monteras under hydraul-
oljans lägsta nivå i tanken.
Urluftning kan ske först när pumpen är ansluten
till hydraultanken och systemet är fyllt med
hydraulolja.

Fig. 7  Monteringsverktyg (best nr 370 6851).

Hydrauloljetemperatur
Huvudkrets: Max 75 °C.

Viskositet
Rekommenderad viskositet: 20 – 30 mm2/s (cSt).
Viskositetsgränser vid körning:
- Min 10 mm2/s;  max 400 mm2/s.
- Vid uppstart max 1000 mm2/s.

Filtrering
För att få längsta möjliga livslängd på VP1-pum-
pen rekommenderas en filtrering enligt följande:
•  25 µm (absolut) i rena omgivningar eller vid låga
    tryck.
• 10 µm (absolut) i smutsiga omgivningar eller vid
    höga tryck.

Oljerenheten bör följa ISO-standard 4406,
kod 18/13.

Dränerledning
LS-regulatorn kräver en separat dränerledning.
Denna bör dras direkt till hydraultanken (se fig 8).

VIKTIGT!
Som framgår av fig. 8 måste pumpens

     suganslutning alltid vara lägre belägen
än hydrauloljans miniminivå.

Uppstartning
Kontrollera att hela hydraulsystemet är rent innan
systemet fylls med en rekommenderad
hydraulolja.

Pumpen måste dessutom genomspolas innan den
startas för att avlägsna eventuella luftfickor i pump-
huset; använd den högst belägna dränerporten (fig. 8).

Innan uppstartning, öppna avluft-
 ningspluggen, lufta pumpen

och drag åt pluggen igen.
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