
1 – PRINCÍPIO OPERACIONAL           2 - SIMBOLOGIA HIDRÁULICA

.

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho da bomba - 1 (VER NOTA 1) 2 (VER NOTA 1) 3

Deslocamento cm³/rot 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Vazão nominal (a 1450 RPM) L/min 23.2 29 36.2 45.6 58 72.5 91.3 116 145

Intervalo máx. de pressão de trabalho

bar

100 80
Intervalo de

pressão de ajuste
Versão H 30 a 100 30 a 80
Versão K -

Pressão máx. na porta de drenagem 1
Intervalo de rotação RPM 800 a 1800
Direção de rotação - Horário (visto do lado de fora do eixo)

Cargas no eixo - Cargas axiais e radiais não permitidas
Torque máximo aplicável no eixo Nm 197 400 740

Massa kg 12 32 44
Intervalo de temperatura ambiente °C -20 a +50
Intervalo de temperatura do fluido °C -10 a +70
Intervalo de viscosidade do fluido

Ver seção 5, Fluido Hidráulico
Grau de contaminação do fluido

Viscosidade recomendada cSt 25 a 50
Valores medidos com óleo mineral com viscosidade de 36 cSt a 50°C.
NOTA 1 – Dimensão fora de linha, sujeito a disponibilidade de estoque.
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02 PVS
BOMBA DE PALHETAS DE

DESLOCAMENTO VARIÁVEL

– As bombas 02PVS são bombas de palhetas de deslocamento variável com um compensador 
de pressão do tipo mecânico.
– Eles permitem ajuste instantâneo da vazão de acordo com as exigências do circuito. A 
consequência é que o consumo de energia é reduzido e adequado em cada fase do ciclo.
– O conjunto da bomba possui placas distribuidoras de compensação axial hidrostática que 
aumentam o rendimento volumétrico e reduzem o desgaste de componentes.
– O princípio de funcionamento do compensador de pressão consiste em manter o anel tórico do 
grupo de bombeamento em pos. Excêntrica mediante uma mola ajustável. Quando a pressão de 
impulsão é igual à pressão de calibragem da mola, o anel tórico se desprende para o centro 
adequado à vazão bombeada dos valores requeridos para a instalação. Quando a demanda de 
vazão é nula, a bomba abastece óleo para compensar eventuais gotas, mantendo a pressão do 
circuito constante.
– Os tempos de responsta do compensador são muito baixos, bem como sua capacidade para a 
eliminação da pressão da válvula de alívio.
– Também são disponíveis as versões com ajuste máximo de vazão 02PSP…Q.



4 – NOMENCLATURA

NOTA 2 – Dimensão fora de linha, sujeito a disponibilidade de estoque.

5 – FLUIDO HIDRÁULICO

- Tipo de fluido: Utilize fluidos a base de óleo mineral com aditivos antiespumantes e antioxidantes. Para o uso de outros tipos de
fluidos, leve em consideração os dados seguintes ou consulte nosso Departamento Técnico para autorização de uso:

          Tipo de fluido HFC (soluções água-glicoladas com proporção de água ≤ 40%):
                    1. Os valores mostrados em tabelas de desempenho devem ser reduzidos por pelo menos 50%.
                    2. A rotação da bomba deve ser limitada a 1000 RPM.
                    3. A temperatura máxima do fluido deve ser menor que 50°C.

          Tipo de fluido HFD (ésteres de fosfato):
                    1.  Não existem limitações particulares quando aos valores mostrados em tabelas de desempenho. São
recomendadas operações com a viscosidade do fluido o mais próxima possível do intervalo de viscosidade ótima especificado a
seguir.

- Viscosidade do fluido: a viscosidade de serviço do fluido deve estar dentro do seguinte intervalo:
          Viscosidade mínima = 16 cSt com referência à temperatura máxima de drenagem do fluido (70°C)
          Viscosidade ideal = 25 a 50 cSt com referência à temperatura de trabalho do fluido no tanque.
          Viscosidade máxima = 800 cSt limitada apenas para a fase de partida da bomba.

Ao selecionar o tipo de fluido, tenha certeza de que a viscosidade real está dentro do intervalo especificado acima à temperatura
ambiente.

- Grau de contaminação do fluido: O grau máximo de contaminação do fluido deve estar de acordo com ISO 4406:1999 classe
20/18/15; portanto, a utilização de um filtro com β20 ≥ 75 é recomendada. Um grau máximo de contaminação do fluido de acordo
com ISO 4406:1999 classe 18/16/13 é recomendado para a autonomia ótima da bomba. Assim, o uso de um filtro com β 10 ≥ 100 é
recomendado.

O filtro de sucção deve ser equipado com uma válvula by-pass e, se possível, um indicador de entupimento.
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6 – CURVAS CARACTERÍSTICAS

- 02PVS: Curvas vazão – pressão – potência absorvida

1) Vazão – curvas de pressão medidas a 1450 RPM.
2) Potência absorvida à vazão máxima.
3) Potência absorvida à vazão nula.

- Vazão de drenagem: - Tempos de resposta e picos de pressão:

- Diagrama plotado passando da vazão máxima à vazão nula e
vice-versa
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- 02PVS2: Curvas vazão – pressão – potência absorvida

1) Vazão – curvas de pressão medidas a 1450 RPM.
2) Potência absorvida à vazão máxima.
3) Potência absorvida à vazão nula.

- Vazão de drenagem: - Tempos de resposta e picos de pressão:

- Diagrama plotado passando da vazão máxima à vazão nula e
vice-versa
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- 02PVS3: Curvas vazão – pressão – potência absorvida

1) Vazão – curvas de pressão medidas a 1450 RPM.
2) Potência absorvida à vazão máxima.
3) Potência absorvida à vazão nula.

- Vazão de drenagem: - Tempos de resposta e picos de pressão:

- Diagrama plotado passando da vazão máxima à vazão nula e
vice-versa
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7 – DIMENSÕES TOTAIS E DE MONTAGEM

- 02PVS1:

1 Porta de sucção: 1'' BSP
2 Porta de descarga: 3/4'' BSP
3 Porta de drenagem: 3/8'' BSP
4 Compensador de pressão: sentido horário aumenta a pressão
5 Regulador de vazão

- 02PVS2:

1 Porta de sucção: flange SAE 1.1/2''
2 Porta de descarga: flange SAE 1''
3 Porta de drenagem: 1/2'' BSP
4 Compensador de pressão: sentido horário aumenta a pressão
5 Regulador de vazão
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- 02PSP3:

1 Porta de sucção: flange SAE 2''
2 Porta de descarga: flange SAE 1.1/4''
3 Porta de drenagem: 1/2'' BSP
4 Compensador de pressão: sentido horário aumenta a pressão
5 Regulador de vazão

8 – INSTALAÇÃO

- As bombas 02PVS de tamanho 1 podem ser instaladas com o eixo orientado em qualquer posição. Para outras dimensões, a 
bomba deve ser instalada com o eixo na posição horizontal.

- A linha de sucção deve ser dimensionada adequadamente para faciliar o fluxo de óleo. Curvas e restrições ou um comprimento 
excessivo da linha podem prejudicar o correto funcionamento da bomba.

- A conexão de drenagem deve ser conectada diretamente ao tanque por uma linha separada de outras descargas, localizada 
longe da linha de sucção e alongada para abaixo do nível de óleo mínimo para evitar a formação de espuma.

- A aplicação da bomba, a baixas temperaturas, deve ocorrer com pressão mínima no circuito

- As bombas são normalmente posicionadas diretamente acima do reservatório de óleo. Em circuitos com pressão e vazão 
elevadas é aconselhável posicioná-la abaixo do reservatório.

- A conexão motor-bomba deve ser realizada diretamente com um acoplamento flexível. Acoplamentos que geram cargas axiais
ou radiais no eixo da bomba não são permitidos.
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9 – REGULADOR DE VAZÃO 02PVS***Q

- O grupo de ajuste da vazão, fornecido sob encomenda, consiste num parafuso de ajuste e um pequeno pistão balanceado que 
limita a excentricidade máxima do anel de came, alterando o deslocamento.

- O parafuso é fornecido com cabeça quadrada, chave 7, que permite a montagem de um volante de ajuste ou a fixação para o 
controle remoto.

- A vazão máxima é reduzida girando o parafuso de ajuste no sentido horário.

10 – BOMBAS MÚLTIPLAS

As bombas 02PSP são projetadas para serem conectadas umas nas outras em ordem decrescente de deslocamento.
O torque no eixo deve ser reduzido posteriormente após a segunda bomba.
Para esse tipo de aplicação, consulte nosso Departamento Técnico.

Nomenclatura para bombas múltiplas
nomenclatura + nomenclatura + nomenclatura

                                                                    1ª bomba          2ª bomba          3ª bomba (omitir para bombas duplas)

Example for double pump: 02PVS2-40FHRMQ + 02PVS2-31FHRMP

Example for triple pump: 02PVS3-63FHRM + 02PVS2-40FHRMQI + 02PVS1-20FHRMP

NOTA: para a nomenclatura de bombas simples, ver item 4.

Torque máximo aplicado ao eixo da segunda bomba (Nm) Dimensão A

Tamanho
Primeira bomba

Segunda bomba
(grupo de mesmo tamanho)

Segunda bomba
(grupo de tamanho menor)

Com bomba 02PSP
(grupo de mesmo tamanho)

02PVS-1 43 - 207

02PVS-2 113
113

275

02PVS-3 186 315
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11 – FLANGES DE CONEXÃO

Código
do flange

Descrição
do flange

Pmáx

(bar)
ØA ØB C D E F G H L 1 2

0610713 SAE – 1'' 345 1'' BSP 25 18 38

22

26.2 52.4 22 70 N. 4
TCEI

M10x35

OR 4131
(39.93x 3.53)

0610720 SAE – 1.1/4'' 276
1.1/4''
BSP

32 21 41 30.2 58.7 68 79
OR 4150

(37.69x3.53)

0610714 SAE – 1.1/2''

207

1.1/2''
BSP

38

25

44 24 35.7 70 78 93 N. 4
TCEI

M12x45

OR 4187
(47.22x3.53)

0610721 SAE – 2'' 2'' BSP 51 45 30 43 77.8 90 102
OR 4225

(56.74x3.53)

   1 – A HT se reserva a direito de alterar as informações contidas neste catálogo sem aviso prévio.
   2 – Reprodução proibida.
   3 – Se não indicado, dimensões em milímetros.
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