
 

 

 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
 

Luchtaangedreven pomp 
 

 
 

  



 

VOOR MEER INFORMATIE 

HYTORC Nederland BV    |   Platinawerf 8  -  6641 TL Beuningen   -  NEDERLAND  |  Tel: +31(0)24 - 3 660 660  |   www.hytorc.nl 

HYTORC Benelux BVBA  |   Ysselaarlaan 65B  -  2630 Aartselaar  -  BELGIË            |  Tel : +32(0)38 - 705 220   |   www.hytorc-benelux.be 

NL-Gebruiksaanwijzing lucht pomp-HW.docx Versie 2.5 / mrt-16 2 

 
INHOUDSOPGAVE 
 
 

 

1.  WELKOM BIJ HYTORC ................................................................................................................. 3 

2.  ALGEMENE INFORMATIE ........................................................................................................... 3 

3.  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .................................................................................................. 3 

4.  INLEIDING HYDRAULISCHE POMPUNITS ................................................................................. 5 

5.  AANSLUITING VAN DE LUCHTVOORZIENING. ........................................................................ 5 

5.1 LUCHTKWALITEIT EN HET SOORT AANVOERSLANG .............................................................................. 5 
5.2 AANSLUITING EN DRAAIRICHTING VAN DE POMPEN ............................................................................. 5 

6.  AANSLUITEN VAN DE HYDRAULISCHE SLANGEN. ................................................................. 5 

6.1 SLANGKOPPELING TYPEN ................................................................................................................. 5 
6.2 DRUKONTLASTING VAN DE SLANGEN VÓÓR DEMONTAGE .................................................................... 7 

7. BEDIENING VAN DE POMPFUNCTIE .......................................................................................... 7 

7.1 MANOMETER AFLEZING .................................................................................................................... 7 
7.2 WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING ............................................................................................ 8 
7.3 DRUKAFSTELLING VAN DE POMP ....................................................................................................... 8 

8. GEBRUIK SLEUTEL .................................................................................................................... 10 

8.1 INSTELLEN DRAAIMOMENT .............................................................................................................. 10 
8.2 DRAAIRICHTING BEPALEN (LOS OF VAST) ......................................................................................... 10 

9. INSPECTIE EN KALIBRATIE ...................................................................................................... 10 

9.1 INSPECTIE VOOR ELK GEBRUIK ........................................................................................................ 10 
9.2 KALIBRATIE ................................................................................................................................... 11 

10. ONDERHOUD & REPARATIE ................................................................................................ 11 

10.1 KLEINE ONDERHOUDSBEURT ........................................................................................................ 11 
10.2 ONDERHOUD BIJ HYTORC .......................................................................................................... 11 

11. STORINGEN EN OPLOSSINGEN ........................................................................................... 12 

11.1 SLEUTEL ..................................................................................................................................... 12 
11.2 POMPEN ...................................................................................................................................... 12 
11.2.1 LUCHTPOMPEN ......................................................................................................................... 12 

 
 
 

  

http://www.hytorc.nl/
http://www.hytorc-benelux.be/


 

VOOR MEER INFORMATIE 

HYTORC Nederland BV    |   Platinawerf 8  -  6641 TL Beuningen   -  NEDERLAND  |  Tel: +31(0)24 - 3 660 660  |   www.hytorc.nl 

HYTORC Benelux BVBA  |   Ysselaarlaan 65B  -  2630 Aartselaar  -  BELGIË            |  Tel : +32(0)38 - 705 220   |   www.hytorc-benelux.be 

NL-Gebruiksaanwijzing lucht pomp-HW.docx Versie 2.5 / mrt-16 3 

 
1.  WELKOM BIJ HYTORC 
 
Hartelijk dank voor de aankoop van onze producten. 
 
De volgende gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructie zijn een basis voor bediening en 
onderhoud van uw nieuwe luchtaangedreven pomp. 
 
Lees de instructies aandachtig en helemaal door. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan 
kunt u met ons contact opnemen op +31 (0) 24 3660 660 of via email info@hytorc.nl. Op 
onze website www.hytorc.nl kunt u terecht voor meer informatie. 
 
 
 
2.  ALGEMENE INFORMATIE  
 
Door de aanschaf van uw HYTORC pompunit kunt u gebruik maken van de volgende 
HYTORC diensten: 
 
 Instructies aan medewerkers binnen uw organisatie door een HYTORC medewerker 
 Ieder jaar een gratis inspectie van uw HYTORC pompunit 
 24-uurs service 
 Heeft u hulp in het buitenland nodig? Geen probleem! Wij helpen! 
 HYTORC equipement volgens de nieuwste technologie 
 Een jaar volledige garantie  
 Bij reparatie van standaard pompen die onder de garantie vallen, kan op verzoek 

vervangende huurapparatuur geleverd worden 
 Gekwalificeerd personeel inzetbaar voor oplossingen bij moeilijke vraagstukken 
 
 
 
3.  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
Waarschuwing: Uw HYTORC pompunit is een krachtwerktuig en daarom is het, net als 
met elk krachtwerktuig, belangrijk enkele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om 
ongelukken en/of persoonlijk letsel te voorkomen. De volgende aanwijzingen zullen u 
daarbij helpen: 
  
 Lees alle instructies. 
 
 Houd de werkplek schoon en goed verlicht. 
 
 Beoordeel de werkplek en haar omgeving. Elektrische pompen mogen nooit 

gebruikt worden in een omgeving die potentieel explosief is. Gebruik bij twijfel een lucht 
aangedreven pomp. Bedenk ook dat bij metaal op metaal contactvonken kunnen 
ontstaan. Eventueel aanvullende maatregelen zullen dan nodig zijn.  
 

 Voorkom vroegtijdig starten/ draaien van de sleutel. De afstandsbediening is alleen 
voor diegene die de sleutel bedient. 
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 Gebruik de juiste beschermende middelen. Wanneer hydraulische tools gebruikt 

worden, draag dan werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, helm, 
gehoorbescherming en overall of andere geschikte kleding.  
 

 Draag een veiligheidsbril met zijkleppen. 
 
 Ruim sleutels, kabels en accessoires die niet gebruikt worden op. Zo wordt 

schade hieraan vermeden. 
 
 Verplaatsen van apparatuur. Gebruik de hydrauliek slang(en), draaibare 

slangaansluitingen op de sleutel, luchtslang, elektrische stroomtoevoerkabel of 
afstandsbedieningskabel niet als instrument om uw HYTORC pompunit te verplaatsen 
of vast te houden. 

 
 Onderhoud uw HYTORC POMP met zorg. Inspecteer regelmatig om goede 

prestaties te waarborgen. Inspecteer voor ieder gebruik de pomp en olie. Volg de 
aanwijzingen voor onderhoud van de pomp op. Wij verwijzen hiertoe naar hoofdstuk 10 
‘Onderhoud & Reparatie’ van deze gebruiksaanwijzing. 

 
 Blijf waakzaam! Kijk goed naar wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik 

geen krachtwerktuigen onder invloed van middelen die het reactievermogen 
beïnvloeden. 

 
 Controleer voor het aanzetten en/of het inschakelen van de krachtbron of alle 

aansluitingen goed zijn bevestigd en niet lekken. 
 
 Controle voor gebruik: 
 - laat de pomp draaien om de functie te controleren 

-  bepaal een stevige en goede rechte plaatsing 
-  breng het systeem kortstondig op druk  

 
 Gebruik altijd kwalitatief hoogwaardige toebehoren. Denk daarbij aan goede 

slangen en voldoende diameter voor optimale werking.  
 
 
Opmerking: 
HYTORC pompen zijn uitsluitend geschikt voor HYTORC sleutels en omgekeerd. Indien 
andere apparatuur op een pomp wordt aangesloten, kan de pomp beschadigd raken. Wordt 
een andere pomp aangesloten dan kan de sleutel defect raken. 
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4.  INLEIDING HYDRAULISCHE POMPUNITS  
 
Alle HYTORC pompunits worden gebruiksklaar geleverd. Controleer voor gebruik altijd het 
oliepeil. Dit kan via het olieniveau kijkglaasje. Ook de luchtaansluiting van de pompunits 
moeten voldoen aan de juiste slangdiameter. Het niet of slecht opstarten van de pomp 
wordt daardoor voorkomen. 
 
Belangrijk   
Alle HYTORC pompunits dienen voor gebruik gevuld te zijn met hydraulische olie type Shell 
Tellus T32. Echter, is de olie separaat bijgeleverd, dan dient u de pompunit zelf voor 
gebruik te vullen. Na overleg met ons mag ook een hydraulische olie met een andere 
viscositeit worden gebruikt. Vullen met biologisch afbreekbare olie is alleen bij de nieuwe 
pompen mogelijk. 
 
 
 

5.  AANSLUITING VAN DE LUCHTVOORZIENING. 
 

5.1 Luchtkwaliteit en het soort aanvoerslang 
Hebben we voldoende hoeveelheid lucht met de juiste druk? Minimaal 5 BAR bij een 
lopende motor. Pas op voor lucht die niet gedroogd is, hierdoor kan op den duur het 
luchtsysteem van uw pomp beschadigd raken. Gebruik een zo kort mogelijke verlengslang 
vanaf het aftappunt zonder knikken.  
  

5.2 Aansluiting en draairichting van de pompen 
Als blijkt dat de pomp bijna of niet opstart, kan het zijn dat de weerstand te hoog is. Gebruik 
een grotere diameter slang. Het kan ook zijn dat de slang een knik heeft waardoor de 
luchttoevoer wordt gestremd. De draairichting kan niet verkeerd zijn bij een luchtpomp. 
 
 
 

6.  AANSLUITEN VAN DE HYDRAULISCHE SLANGEN. 
 

6.1 Slangkoppeling typen 
Een veiligheidskoppeling bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke koppelingshelft.  
Er zijn 3 soorten koppelingen: 
 
 Type Pioneer: De koppelingen moeten drukvrij in elkaar geschoven worden en 

vervolgens wordt het draaibare gedeelte van de vrouwelijke koppeling aan de 
mannelijke koppeling vastgeschroefd. Controleer of de draairing volledig aangedraaid 
is. Als dit niet het geval is, draait de sleutel niet.  

 
 Type 716: Dit is dezelfde koppeling als Type Pioneer, maar de mannelijke 

koppelingshelft is voorzien van een getande vergrendelring, die axiaal verschuifbaar is. 
De vrouwelijke koppelingshelft is ook van een getande ring voorzien. Door het in elkaar 
schuiven van beide koppelingen is het vergrendelen mogelijk. Voor het losmaken moet 
eerst de getande vergrendelring op de mannelijke koppeling in axiale richting worden 
getrokken en vervolgens worden losgedraaid. 
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 Type 1008: De mannelijke koppelingshelft wordt in de vrouwelijke koppelingshelft 

gestoken en geklikt. Daarna de vergrendelring van de vrouwelijke koppelingshelft 
aandraaien. Bij het losdraaien eerst de vergrendelring losdraaien en daarna het 
schuifbare gedeelte van de vrouwelijke koppeling naar achter trekken. Vervolgens kunt 
u de koppelingshelften in axiale richting lostrekken. 

 
 
 

 
Type Pioneer 
 

 
 

Type 716 

 
 

Type 1008  

 
 
 

Fig. 2: slangkoppeling typen  
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6.2 Drukontlasting van de slangen vóór demontage 
Is na gebruik met een hydraulische momentsleutel de slangkoppeling niet los te krijgen, 
dan is er nog een restdruk in de slang. Door het indrukken van het drukontlastingsventiel op 
de pompunit, wordt de slang drukvrij en kunnen de koppelingen handmatig worden 
losgehaald. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 : Drukontlastingsventiel 

 
 
 

7. BEDIENING VAN DE POMPFUNCTIE 

7.1 Manometer aflezing 

 

  
 
Fig. 5: manometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De schaal in hoeveelheid druk    
in Bar vermeld. 
 
 

De schaal in hoeveelheid druk    
in PSI aangeduid. 
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7.2 Werking van de afstandsbediening 

Met de bovenste knop zet u de pomp aan. Als u nu nog een keer op deze knop drukt en 
deze vasthoudt wordt de sleutel bediend. Met een druk op de onderste knop zet u de pomp 
weer geheel uit.  
 

    
 
Fig. 6: afstandsbedieningen  

7.3 Drukafstelling van de pomp 

Pak de afstandsbediening en druk op start of op de bedieningsknop. De pomp treedt in 
werking en de sleutel maakt nu één takt. Herhaal dit nog twee keer en controleer of de 
sleutel draait.  
 
Draai de vleugel contramoer geheel (linksom) terug. Druk de knop van de 
afstandsbediening in en houdt deze vast. Stel de druk in door het langzaam indraaien van 
de zwarte knop. Lees de ingestelde druk af op de manometer. Als de juiste druk bereikt is, 
borgt u de ingestelde druk door de vleugelmoer vast te zetten. Laat de knop los en druk 
deze vervolgens nog een keer in om te controleren of de juiste druk wordt bereikt.  

 
 

     
 
Fig 7: Stelmoer drukafstelling 

 

http://www.hytorc.nl/
http://www.hytorc-benelux.be/


 

VOOR MEER INFORMATIE 

HYTORC Nederland BV    |   Platinawerf 8  -  6641 TL Beuningen   -  NEDERLAND  |  Tel: +31(0)24 - 3 660 660  |   www.hytorc.nl 

HYTORC Benelux BVBA  |   Ysselaarlaan 65B  -  2630 Aartselaar  -  BELGIË            |  Tel : +32(0)38 - 705 220   |   www.hytorc-benelux.be 

NL-Gebruiksaanwijzing lucht pomp-HW.docx Versie 2.5 / mrt-16 9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 

Fig. 8: Drukafstelknop 

 
 
 
Belangrijk 
Om de druk te wijzigen, moet de stelmoer of zwarte vleugelmoer voor de drukregeling eerst 
teruggedraaid worden naar een lagere, dan de gewenste, druk waarna de instelling zoals 
beschreven opnieuw kan plaatsvinden. Rechtsom is druk verhogen, linksom is druk 
verlagen. 
  

Zwarte vleugelmoer van de 
Hytorc Air pomp 

Zwarte vleugelmoer van de 
Hytorc Air pomp 
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8. GEBRUIK SLEUTEL  
 
8.1 Instellen draaimoment  
Elke sleuteltype heeft zijn eigen druk/draaimomenttabel, die separaat wordt geleverd bij uw 
HYTORC sleutel. Zoek het gewenste draaimoment in de correcte kolom (Nm, kgm of ft.lbs.) 
uit de bijbehorende tabel en lees de bijbehorende druk af in BAR (rechts) of in PSI (links).  
 

DRUK dient ingesteld te worden met draaiende, onbelaste sleutel. 
 

  
Fig. 9: Druk/draaimomenttabel  

 
 
 
 

 
8.2 Draairichting bepalen (los of vast)  
Het veranderen van draairichting gebeurt op de sleutel. Dit is per model verschillend en is 
niet afhankelijk van de pomp. Zie voor deze handeling de gebruiksaanwijzing van de 
desbetreffende sleutel. 
 
 
 
 
9. INSPECTIE EN KALIBRATIE  
 
De luchtaangedreven pompunits behoren goede droge lucht te krijgen voor de aandrijving. 
Zeker als de pomp langer stil staat tijdens rustperiodes is dit belangrijk om te voorkomen 
dat de motor vast gaat zitten. Zorg voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt om de pomp in 
goede conditie te houden. 
 
9.1 Inspectie voor elk gebruik  
 Controleer of het olieniveau van het reservoir voldoende is.  
 Controleer de slangen op beschadigingen.  
 Draai koppelingen goed aan.  
 

     
 
Fig. 10: olieniveau kijkglaasjes 
 

LET OP!  
Losse koppelingen kunnen gevaarlijk zijn wanneer deze onder druk komen te staan. Het té 
vast draaien van de koppelingen kan leiden tot schade aan de schroefdraad. Verzeker u 
ervan dat koppelingen vast zitten, maar draai ze niet vast met een tang. 
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 Controleer het olie niveau van de manometer, de vernevelaar en de pompunit. 
 Geen beschadiging van luchtslang van de afstandsbediening. 
 Rol de slang van de afstandsbediening bij luchtpompen altijd helemaal af. Knikken van 

de kleine luchtslangen veroorzaakt storingen. 
 Controleer de hydrauliek slangen op beschadigingen. De werkdruk is 700 BAR. Stel 

een pompdruk van 200 BAR in. Controleer of de naald repeterend hierop terugkomt. 
Herhaal dit bij 400 BAR en 700 BAR. 

 Indien er bij een luchtpomp water in de waterafscheider van de filterunit staat, moet u 
dit aftappen. Verzeker u er ook van dat er olie in de olievernevelaarbeker zit en stel 
deze af op 4 druppels per minuut. Dit kan bovenop met de stelschroef. 

 Oliedrukmeters zijn gevuld met glycerine. Wanneer het glycerinepeil zakt, is er sprake 
van lekkage en is reparatie nodig. Mocht de meter zich vullen met hydrauliek olie, dan 
duidt dit ook op een interne lek. 
 

 
9.2 Kalibratie  
Elk pomptype heeft zijn eigen kalibratierapport, die separaat wordt geleverd bij uw 
HYTORC pomp. Er wordt geadviseerd om elk jaar een onderhoudsbeurt en een nieuwe 
kalibratie van de pompunit te laten verrichten. 
 
 
 
 
10. ONDERHOUD & REPARATIE 

10.1 Kleine onderhoudsbeurt 

 Hydrauliek olie: 
De olie moet na elke 40 bedrijfsuren in zijn geheel vervangen worden of op zijn minst 
één keer per jaar. Gebruik alleen een High-grade olie, ISO VG 46 of 32. 

 Snelkoppelingen slangen: 
Maak moeilijk lopende en vervuilde schroefkoppelingen schoon of vervang ze. 

10.2 Onderhoud bij HYTORC 

 Draaimomentsleutel: 
Afhankelijk van het gebruik, maar minimaal één keer per jaar, sleutel volledig 
demonteren, reinigen, inspecteren, veren vervangen en voorzien van nieuw 
smeermiddel. Inspectie op capaciteit op 100, 200, 300 of 700 BAR. 

 Pompunit: 
Pompdrukmeter één keer per jaar laten ijken en glycerine bijvullen. 

 Motor (elektrisch en lucht): 
De rotoras en haar lagers één keer per jaar reinigen en smeren. 

 Afstandsbediening (luchtunit): 
 De luchtslangen controleren op verstoppingen: 

Deze zo nodig repareren. De bedieningsknoppen zijn voorzien van een veer en 
moeten vlot openen en sluiten. 

 Schoonmaken stuurventielen: 
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 Test de pomp op normaal functioneren, stel de pompopbrengst capaciteit van de 

aangeboden pomp vast en meet de constante druk. 
 Reinig en vervang de filters. 
 Inregelen van de benodigde schakelmomenten 
 Leg de arbeidstemperatuur, de constante druk, de volumemeting, de stroom- en 

luchtafname etc. vast. 
 Vervang de olie. 

 
 
 

 
11. STORINGEN EN OPLOSSINGEN 

11.1 Sleutel 

 De sleutel beweegt niet meer  controleer of alle koppelingen (zowel op sleutel als op 
pomp) goed vast zitten. De wartelmoer van de vrouwelijke koppeling moet helemaal 
tegen de kraag van de mannelijke koppeling zijn aangedraaid. 

11.2 Pompen 

 De pompdruk is bij een vaste instelling niet repeterend nauwkeurig  pompdruk 
regelventiel is vervuild of defect  neem contact op met HYTORC Nederland B.V. 

  Pomp loopt en geeft druk, maar gereedschap doet niets  koppelingen goed 
aandraaien. Controleer of de ring van de vrouwelijke goed tegen de mannelijke 
koppeling gedraaid is. Hier mag geen ruimte tussen zitten. 

 Het gereedschap loopt de verkeerde kant op  wellicht zijn er twee slangen aan elkaar 
gekoppeld of zijn de mannelijke en vrouwelijke koppelingen verwisseld. 

11.2.1 Luchtpompen 

 Pompmotor start niet  knik in luchtslang afstandsbediening  helemaal afrollen. 
 Pompmotor start niet  starterventiel (positie 21) defect  druk op uitstekend pinnetje 

van het starterventiel terwijl AAN/UIT hendel (positie 9) op AAN staat. 
 Pomp loopt langzaam en niet regelmatig  te lage luchtdruk  moet minimaal 4 BAR 

zijn met lopende motor  vervuild filter schoonmaken  vuil in de motor. 
 De motor loopt of schakelt niet  dit wijst op een storing in het stuurventiel. 
 Zo nodig neem contact op met HYTORC Nederland B.V. +31 (0)24 – 3660 660. 
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