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Pneumatische pompsystemen
Krachtig, snel en betrouwbaar

• Snel en lichtgewicht

• Robuust maar draagbaar 

ontwerp

• Modulair opgebouwd

• Specifiek ontwikkeld voor 

torquetools

Dit gereedschap is geschikt voor het 
Simultorc-proces. Door meerdere tools 
tegelijk te gebruiken sluit u flenzen niet 
alleen sneller, maar ook gelijkmatig en dus 
nauwkeuriger.

Meer informatie? 
bel +31 24 3660 660 of kijk op hytorc.nl

Een viertrapspomp werkt twee keer 
sneller dan een tweetrapspomp. 
Een onmisbare eigenschap als tijd 
kostbaar is.

De ideale pomp stel je zelf samen. 
Alle benodigde functies zonder dat 
je betaalt voor dingen die je niet 
nodig hebt.

Pneumatische pompen van HYTORC 
voldoen aan IECEx II 2G Ex c IIB T4 
en EPS 13 ATEX 2 561 X.
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Aan de vermelde waarden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Stel zelf de ideale pomp samen
Hoe de ideale torque-pomp in elkaar zit bepaal je zelf. HYTORC’s nieuwe generatie pompsystemen zijn modulair opgebouwd 
en  kunnen  daarom  naar  wens  worden  samengesteld.  Zo  bepaal  je  zelf  de  prijs  en  richt  je  de  pomp  in  voor  de  
specifieke  toepassing. Modules kunnen later nog worden toegevoegd of verwijderd.

Optionele componenten
• Wielen: Maakt de pomp eenvoudiger en sneller te verplaatsen
• Half- of automatische of werking: Minder handbediening, sneller werken.
• Afstandsbediening met verlengde kabel: Minder lopen en meer effectieve 

werktijd.
• Vergrote tankinhoud: Continue prestaties bij intensief gebruik
• Urenteller: Registratie van operationele tijd
• Aansluiting voor 2 of 4 momentsleutels: Nauwkeuriger en sneller werken 

d.m.v. Simultorc (simultaan in één keer sluiten, minstens 2x sneller)
• Lichtgewicht hijsframe. (Standaard uitgerust met beschermingsframe)

De 4-tool adapter heeft als voordeel 
dat één operator tot 4 tools 
simultaan kan bedienen.

Model JetAir 6.2 JetAir 12.4 JetAir 24.4

Opbrengst ≤70 bar 6,0 l/min 9,3 l/min 18.6 l/min

70 - 270 bar 0,6 l/min 2,8 l/min 5,6 l/min

270 - 440 bar 0,6 l/min 1,4 l/min 2,8 l/min

440 - 700 bar 0,6 l/min 0,9 l/min 1,8 l/min

Geluidsemissie <80 dB(A) <80 dB(A) <80 dB(A)

Gewicht (zonder olie) 16 kg 21 kg 44 kg 

Lengte 410 mm 475 mm 470 mm

Breedte 250 mm 300 mm 460 mm

Hoogte 390 mm 440 mm 580 mm

Aantal trappen 2 4 4

Om pompen eenvoudiger verplaats-
baar te maken kunnen deze worden 
uitgerust met zwenkwieltjes.

Pompen van HYTORC zijn stan-
daard met demper uitgevoerd enzijn 
daardoor erg stil en prettig om mee 
te werken.

Het lichtgewicht frame zorgt voor
een goede bescherming.


