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Intelligent Integrated
Power Systems

เคร่ืองจกัรรุ่นต่อไปจะต้องปลอดภยัมากขึน้ 
ทำางานเสียงเบาลง และใชง้านง่ายขึน้  เป็น
เคร่ืองจกัรท่ีใช้พลงังานน้อยกว่าและมีความ
สามารถในการเช่ือมต่อและโตต้อบกบัเคร่ือง
จกัรอ่ืนๆ
Bondioli & Pavesi มุ่งมั่นในการสรา้งสรรค์
น วัต ก ร ร ม ม า โ ด ย ต ล อ ด ทำ า ใ ห้ เร า เ ป็ น
พนัธมิตรท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการออกแบบและ
การผลิตระบบบูรณาการอจัฉริยะสำาหรับ
ระบบส่งกำาลงั  

次世代の機械は、より安全で、静かで、
使いやすいものでなければなりません。 
より少ないエネルギーを使用し、他のマ
シンと接続および相互作用することがで
きるマシン。   
Bondioli&Pavesiは常に革新に取り組んでお
り、送電用のインテリジェントな統合シ
ステムの設計と製造の理想的なパートナ
ーとなっています。 

The next generation of machines must be 
safer, quieter and easier to use.  Machines 
that use less energy and are capable of 
connecting and interacting with other 
machines.
Bondioli & Pavesi has always been 
committed to innovation, making us the 
ideal partner for the design and production 
of intelligent, integrated systems for power 
transmission.  
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1.  Machining of directional control valve bodies.
2.  Robotized welding of aluminium heat exchangers.
3.  High-vacuum furnace for core welding. 
4. Assembly line for axial piston pumps and motors.
5. Machining of axial piston pumps.

1.�方向制御バルブ本体の機械加工。
2.�アルミニウム熱交換器のロボット溶接。
3.�コア溶接用の高真空炉。
4.アキシャルピストンポンプとモーターの組立ライン。
5.アキシャルピストンポンプの機械加工。

1.  การใชเ้คร่ืองมือตดัตวัวาลว์ควบคุมทิศทาง
2.  การเช่ือมเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอ้นอลูมิเนียมดว้ยหุ่นยนต์
3.  เตาสุญญากาศอุณหภูมิสูงสำาหรบัการเช่ือมแกน 
4. สายการประกอบสำาหรบัมอเตอรแ์ละป๊ัมลูกสูบตามแนวแกน
5. การใชเ้คร่ืองมือตดัป๊ัมลูกสูบตามแนวแกน
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HYDRAULIC RANGE
油圧範囲
ผลิตภณัฑ ์ไฮดรอลิก

GEAR PUMPS AND MOTORS

ギアポンプとモーター

เฟือง ป๊ัม และมอเตอร์

6
BENT AXIS FIXED 
DISPLACEMENT AXIAL PISTON 
PUMPS AND MOTORS

ベントアクシス固定 
排気量アキシャルピストンポン
プとモーター

ป๊ัมและมอเตอรลู์กสูบ 
ตามแนวแกนอตัราการไหลคงท่ี
แบบแกนงอ

14

FLOW DIVIDERS
ALUMINIUM BODY

フローディバイダー
アルミボディ

ตวัถงัอลูมิเนียม
อุปกรณแ์บ่งการไหล

9
BENT AXIS VARIABLE 
DISPLACEMENT AXIAL PISTON 
MOTORS

ベントアクシス可変 
排気量アキシャルピストンモー
ター

มอเตอรลู์กสูบ 
ตามแนวแกนอตัราการไหลแปรผนั
ไดแ้บบแกนงอ

15

OPEN CIRCUIT AXIAL PISTON 
PUMPS

開回路アキシャルピストンポンプ

ป๊ัม ลูกสูบตามแนวแกนวงจรเปิด

10
GEROTOR AND ROLLER 
MOTORS MANUFACTURED FOR 
BONDIOLI & PAVESI

BONDIOLI＆PAVESI用に製造さ
れたジェロータおよびローラー
モーター

มอเตอรแ์บบ Gerotor และ Roller ท่ี
ผลิตสำาหรบั BONDIOLI & PAVESI

16

CLOSED CIRCUIT AXIAL 
PISTON PUMPS

閉回路アキシャル 
ピストンポンプ

ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกน 
วงจรปิด

11
COUPLING SYSTEMS

カップリングシステム

ระบบขอ้ต่อ

17

FIXED DISPLACEMENT 
AXIAL PISTON MOTORS

固定排気量 
アキシャルピストンモーター

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกน 
อตัราการไหลคงท่ี

12
HYDRAULIC AND ELECTRIC 
SERVOCONTROLS
AND FEEDING UNITS

油圧および電気サーボ制御
および供給ユニット

ชุดป้อนและควบคุมเซอร์โวแบบ
ไฟฟ้า
และไฮดรอลิก

18

VARIABLE DISPLACEMENT 
AXIAL PISTON MOTORS

可変排気量アキシャルピストン
モーター

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอตัรา
การไหลแปรผนัได้

13
MONOBLOCK DIRECTIONAL 
CONTROL VALVES

モノブロック方向 
コントロールバルブ

วาลว์ควบคุมทิศทางแบบ 
หล่อชิน้เดียว

19
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MODULAR DIRECTIONAL 
CONTROL VALVES

モジュール方向 
コントロールバルブ

วาลว์ควบคุมทิศทางแบบ 
แยกชิน้ได้

20
HEAT EXCHANGERS

熱交換器

อุปกรณแ์ลกเปล่ียนความรอ้น

28

MODULAR DIRECTIONAL 
CONTROL VALVES 
FOR TRACTORS

モジュール方向 
コントロールバルブ 
トラクター用

วาลว์ควบคุมทิศทางแบบ 
แยกชิน้ได ้
สำาหรบัแทร็กเตอร์

21
FAN DRIVE SYSTEMS

ファンドライブシステム

ระบบขบัเคล่ือนพดัลม

30

BYWIRE MODULAR 
DIRECTIONAL CONTROL 
VALVES

BYWIREモジュラー 
方向制御 
バルブ

วาลว์ 
ควบคุมทิศทาง 
แบบแยกชิน้ BYWIRE

22
MULTIDISC CLUTCHES WITH 
HYDRAULIC CONTROL

油圧制御付きマルチディスクク
ラッチ

คลตัชแ์บบหลายแผ่นพรอ้มระบบ
ควบคุมไฮดรอลิก

31

CARTRIDGE VALVES

カートリッジバルブ

วาลว์ตลบั

24
SINGLE PUMP DRIVES

シングルポンプドライブ

ตวัขบัป๊ัมเด่ียว

32

HYDRAULIC INTEGRATED 
CIRCUIT AND INLINE VALVES

油圧集積回路とインラインバルブ

วงจรรวมไฮดรอลิกและวาลว์อินไลน์

25
MULTIPLE PUMP DRIVES

マルチプルポンプドライブ

ตวัขบัป๊ัมหลายทาง

33

ELECTRONIC CONTROL UNITS 

電子制御ユニット 

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส ์

26
SPECIAL PUMP DRIVES 
AND GEARBOXES

スペシャルポンプドライブ 
およびギアボックス

ตวัขบัป๊ัมพิเศษ 
และกระปุกเกียร์

34
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PA0

PA1

PA2

PA3

PA4
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

MA1

MA2

MA3

MA4
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

from 0,19 cm3/rev to 88 cm3/rev

up to 310 bar

from 1,9 cm3/rev to 88 cm3/rev

up to 310 bar

GEAR PUMPS AND MOTORS - ALUMINIUM BODY
ギアポンプとモーター�-�アルミ製ボディ
ป๊ัมและมอเตอรเ์ฟือง - ตวัถงัอลูมิเนียม

HPL

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Solidly constructed and accessibly priced, 
aluminium gear pumps and motors are among 
the components most widely utilized in the 
field of hydraulic applications. Gear pumps are 
used to operate hydraulic cylinders, hydraulic 
motors and hydraulic steering systems 
installed on mobile equipment used in the 
agricultural, road building and construction 
sectors. They are also used extensively in the 
industrial sector. Gear motors provide the drive 
for rotary implements and attachments utilized 
in these same areas of activity.

ป๊ัมและมอเตอรเ์ฟืองอลูมิเนียมท่ีประกอบขึน้
อย่างแข็งแรงและมีราคาท่ีเข้าถึงได้นับเป็น
ส่วนประกอบท่ีใช้งานอย่างกว้างขวางท่ีสุด
ชิน้หน่ึงในการใชง้านดา้นไฮดรอลิก ป๊ัมเฟือง
ใชส้ำาหรบัการควบคุมลูกสูบไฮดรอลิก มอเต
อร์ไฮดรอลิก และระบบบงัคบัเลีย้วไฮดรอลิ
กท่ีติดตัง้อยู่ในอุปกรณเ์คล่ือนท่ีท่ีใช้ในภาค
เกษตรกรรม การสรา้งถนน และการก่อสรา้ง 
นอกจากนี้ยงัใช้กันอย่างแพร่หลายในภาค
อุตสาหกรรม มอเตอรเ์ฟืองเป็นตวัขบัเคล่ือน
สำาหรับอุปกรณ์ โรตาร่ีและอุปกรณ์เสริม
สำาหรบัโรตาร่ีท่ีใช้ในกิจกรรมเดียวกนัเหล่านี้

頑丈に構築され、手頃な価格のアルミ製
ギアポンプとモーターは、油圧アプリケ
ーションの分野で最も広く利用されてい
るコンポーネントの1つです。ギアポンプ
は、農業、道路建設、建設部門で使用さ
れるモバイル機器に取り付けられた油圧
シリンダー、油圧モーター、油圧ステア
リングシステムを操作するために使用さ
れます。また、産業部門でも広く使用さ
れています。ギアモーターは、これらの
同じ活動領域で使用される回転器具とア
タッチメントの駆動力を提供します。

Functional and versatile. A wide range of 
units are available, featuring modular design 
so that the product can be configured to suit 
the practical requirements of the machine. 
Multiple pumps can be assembled by 
combining sections of different units, different 
families and different displacements. Option 
of selecting aluminium or cast iron flange, 
incorporating belt drive or fitting external 
mounts. Pressure and directional control 
valves are available.

ใชง้านไดดี้และหลากหลาย มียูนิตให้เลือก
มากมาย พรอ้มการออกแบบท่ีแยกชิน้ส่วนได้
เพ่ือให้สามารถกำาหนดค่าผลิตภณัฑ์ให้เหมาะ
สมกบัความต้องการในการใชง้านจริงของ
เคร่ืองจกัร สามารถประกอบป๊ัมหลายตวัได้
โดยการรวมหลายส่วนจากยูนิตต่างๆ กลุ่ม
ผลิตภณัฑต่์างๆ และอตัราการไหลท่ีแตกต่าง
กนัเขา้ดว้ยกนั มีตวัเลือกในการเลือกหน้าแป
ลนอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ การผสมผสานตวั
ขบัสายพาน หรือติดตัง้ตวัยดึภายนอก มีวาลว์
ควบคุมแรงดนัและทิศทางให้เลือก

機能的で用途が広い。モジュラー設計を備
えた幅広いユニットが利用可能で、機械の
実際の要件に合わせて製品を構成すること
ができます。複数のポンプは、異なるユニ
ット、異なるファミリ、および異なる排
気量のセクションを組み合わせることによ
って組み立てることができます。アルミ製
または鋳鉄製フランジを選択できます。ま
た、ベルトドライブを組み込むか、外部マ
ウントを取り付けます。圧力および方向制
御バルブが利用可能です。

DISPLACEMENT 
排気量
อตัราการไหล 

DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PUMPS - ポンプ - ป๊ัม

MOTORS - モーター - มอเตอร ์



7

PA2

PA3

PA4
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

MA2

MA3

MA4
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

from 4,5 cm3/rev to 90,5 cm3/rev

up to 320 bar

from 4,5 cm3/rev to 90,5cm3/rev

up to 320 bar

HPG

GEAR PUMPS AND MOTORS - CAST IRON BODY 
ギアポンプとモーター�-�鋳鉄ボディ�
ป๊ัมและมอเตอรเ์ฟือง - ตวัถงัเหล็กหล่อ

DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 

DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PUMPS - ポンプ - ป๊ัม

MOTORS - モーター - มอเตอร ์

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Cast iron gear pumps and motors are used 
in the same fields of application as aluminium 
body types, but designed for installation 
on mobile equipment intended for heavy 
duty operating cycles, where pressures or 
mechanical stresses are typically higher.

鋳鉄製のギアポンプとモーターは、アル
ミ製のボディタイプと同じ用途で使用さ
れますが、圧力や機械的ストレスが通常
高いヘビーデューティー動作サイクルを
対象としたモバイル機器への設置用に設
計されています。

ป๊ัมและมอเตอรเ์ฟืองเหล็กหล่อถูกใช้ในงาน
เช่นเดียวกบัประเภทตวัถงัอลูมิเนียม แต่
ออกแบบมาสำาหรับการติดตัง้บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีท่ีใชส้ำาหรบัรอบการทำางานหนกั ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีแรงกดดนัหรือความเคน้เชิงกล
สูงกว่า

Tough and reliable. Option of incorporating 
belt drive or fitting external mounts. 
Pressure and directional control valves 
available.

堅牢かつ高い信頼性。ベルトドライブを
組み込むか、外部マウントを取り付ける
オプション。圧力および方向制御バルブ
が利用可能。

แข็งแรงและเช่ือถือได ้ ตวัเลือกในการผสม
ผสานตวัขบัสายพานหรือติดตัง้อุปกรณย์ึด
ภายนอก มีวาลว์ควบคุมแรงดนัและทิศทางให้
เลือก
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PA2

       0 10 20               30
                  [cm3/rev]

PA2

       0 10 20               30
                  [cm3/rev]

from 6,1 cm3/rev to 25,6 cm3/rev

from 6,1 cm3/rev to 25,6 cm3/rev

up to 300 bar

up to 320 bar

SILENT GEAR PUMPS
サイレントギアポンプ
ป๊ัมเฟืองเงียบ

DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 

DISPLACEMENT 
排気量  
อตัราการไหล 

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

HPZ - ALUMINIUM - アルミニウム - อลูมิเนียม 

HPX - CAST IRON - 鋳鉄 - เหล็กหล่อ

These gear pumps are specified with helical 
teeth and a special finishing process that 
significantly reduce hydraulic pulsation of 
the oil flow, resulting in lower noise levels 
and consequently recommending them as 
the best option for all mobile equipment 
and industrial applications where superior 
acoustic comfort is a requirement.

ป๊ัมเฟืองเหล่านี้สร้างด้วยฟันเกลียวและ
กระบวนการเคลือบแบบพิเศษท่ีช่วยลด
จงัหวะการไหลของน้ำามนัไฮดรอลิกไดอ้ย่าง
มาก ส่งผลให้ระดบัเสียงรบกวนต่ำาลง และ
เป็นป๊ัมเฟืองแนะนำาซึ่ งเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด
สำาหรับอุปกรณเ์คล่ือนท่ีและการใช้งานใน
อุตสาหกรรมทัง้หมดท่ีต้องการความสบาย
ดา้นเสียงท่ีเหนือกว่า

これらのギアポンプは、らせん状の歯と、
オイルフローの油圧脈動を大幅に低減する
特別な仕上げプロセスで指定されているた
め、騒音レベルが低くなり、優れた音響快
適性が要求されるすべてのモバイル機器お
よび産業用アプリケーションに最適なオプ
ションとして推奨されます。

Quiet-running and modular. Aluminium and 
cast iron components of the silent series 
are designed applying the same modular 
logic as adopted for conventional pumps. 
Accordingly, multiple pumps can be 
assembled using silent stages together with 
conventional stages, and silent pumps can 
also be equipped with all the accessories 
available for other series. Silent pumps with 
cast iron body, besides being suitable for 
heavy duty applications, also offer better 
performance in terms of mechanical noise 
reduction.

ทำางานเงียบและแยกชิ้นได้ ส่วนประกอบอลู
มิเนียมและเหล็กหล่อของรุ่นทำางานเงียบ
ได้รับการออกแบบโดยใช้ตรรกะแบบแยก
ชิ้น เช่นเดียวกบัท่ีใช้ในป๊ัมทั่ วไป ดงันั้นจึง
สามารถประกอบป๊ั มหลายตัวโดยใช้ขั้น
ตอนเงียบร่วมกบัขัน้ตอนทั่ วไปได้ และป๊ัม
แบบเงียบยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ทัง้หมดท่ีมีให้สำาหรบัซีรียอ่ื์นๆ ได้อีกด้วย 
ป๊ั มเงียบพร้อมตัวถังเหล็กหล่อนอกจาก
จะเหมาะสำาหรบัการใชง้านหนักแล้ว ยงัให้
ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าในแง่ของการลดเสียง
รบกวนทางกลไกอีกด้วย

静かな動作、モジュール式。サイレントシリ
ーズのアルミ製および鋳鉄製コンポーネント
は、従来のポンプに採用されているものと同
じモジュラーロジックを適用して設計されて
います。したがって、複数のポンプは、従来
のステージと一緒にサイレントステージを使
用して組み立てることができ、サイレントポ
ンプには、他のシリーズで利用可能なすべて
のアクセサリを装備することもできます。鋳
鉄製のボディを備えたサイレントポンプは、
ヘビーデューティーアプリケーションに適し
ているだけでなく、機械的ノイズ低減の点で
も優れたパフォーマンスを実現します。

HPZ-HPX
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DF1

DF2

DF3
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

from 1,9 cm3/rev to 50,5 cm3/rev

up to 240 bar

FLOW DIVIDERS - ALUMINIUM BODY
フローディバイダー�-�アルミ製ボディ
อุปกรณแ์บ่งการไหล - ตวัถงัอลูมิเนียม

HPLDF
DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 
PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Flow dividers are used as flow equalizers 
(same displacement in each section), as 
flow dividers (different displacements in 
single sections) and as pressure intensifiers 
(connected to an outlet section). Typical 
applications for flow dividers are the 
synchronization of different services, 
motors and cylinders in mobile agricultural 
machinery, and the synchronization of 
stabilizers in construction machinery. 
Other typical applications are lift platforms 
and bridges, hydraulic bending brakes, 
shipping container lifts, lubrication systems, 
woodworking machinery, and travel motion 
of trolleys driven by hydraulic motors or 
cylinders.

อุปกรณแ์บ่งการไหลใช้เป็นตวัควบคุมอตัรา
การไหล (อตัราการไหลเดียวกนัในแต่ละส่วน) 
ใชเ้ป็นตวัแบ่งการไหล (อตัราการไหลต่างกนั
ในส่วนเดียวกนั) และใชเ้ป็นตวัเพ่ิมความดนั 
(เช่ือมต่อกบัส่วนขาออก) การใชง้านโดยทั่วไป
สำาหรับอุปกรณแ์บ่งการไหลคือการซิงโคร
ไนซบ์ริการต่างๆ ให้ตรงกนั เช่นมอเตอรแ์ละ
กระบอกสูบในเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแบบ
เคล่ือนท่ี และการซิงโครไนซต์วัปรบัความสั่น
ไหวในเคร่ืองจกัรก่อสรอ้ง การใชง้านโดยทั่ว
ไปอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แท่นยกและสะพาน เบรกดดัไฮ
ดรอลิก ลิฟตย์กตูค้อนเทนเนอร ์ ระบบหล่อ
ล่ืน เคร่ืองจกัรงานไม ้ และการเคล่ือนท่ีของ
รถเข็นท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอรห์รือกระบอก
สูบไฮดรอลิก

分流器は、流量平衡器（各セクションで
同じ排気量）、分流器（単一セクション
で異なる排気量）、および増圧器（出口
セクションに接続）として使用されま
す。分流器の典型的な用途は、移動式農
業機械のさまざまなサービス、モータ
ー、シリンダーの同期、および建設機械
のスタビライザーの同期です。他の典型
的なアプリケーションは、リフトプラッ
トフォームとブリッジ、油圧ベンディン
グブレーキ、輸送コンテナリフト、潤滑
システム、木工機械、および油圧モータ
ーまたはシリンダーによって駆動される
トロリーの移動運動です。

Highly reliable and modular. Flow dividers 
are assembled using sections and covers 
of the aluminium body series. They can 
incorporate pressure control valves and are 
configurable in combinations with from 2 to 
6 sections.

มีความน่าเช่ือถือสูงและแยกชิ้นได้ อุปกรณ์
แบ่งการไหลประกอบขึ ้นโดยใช้ส่วนและฝา
ปิดของชุดตวัถงัอะลูมิเนียม ซึ่ งสามารถรวม
วาลว์ควบคุมแรงดนัและสามารถกำาหนดค่า
ร่วมกนัได้ตัง้แต่ 2 ถึง 6 ส่วน

高い信頼性、モジュール式。分流器は、
アルミボディシリーズのセクションとカ
バーを使用して組み立てられています。
それらは圧力制御バルブを組み込むこと
ができ、2から6のセクションと組み合わ
せて構成可能です。
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A0

A1

A2

A3

A4

A6
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[cm3/rev]

AD1

AD2

AD3
       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[cm3/rev]

from 10,1 cm3/rev to 90 cm3/rev

from 12 cm3/rev to 34 cm3/rev

up to 350 bar

up to 350 bar

OPEN CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS
開回路アキシャルピストンポンプ
ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนวงจรเปิด

HMA-HPA
MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Open circuit axial piston pumps are used 
to operate services (hydraulic motors 
and cylinders) on mobile agricultural and 
construction machinery, also for lifting and 
for cleaning applications.

開回路アキシャルピストンポンプは、移動式
農業および建設機械のサービス（油圧モータ
ーおよびシリンダー）を操作するために使用
されます。また、リフトおよびクリーニング
アプリケーションにも使用されます。

ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนวงจรเปิดใช้ในการ
ควบคุมการบริการ (มอเตอรแ์ละกระบอกสูบ
ไฮดรอลิก) ในเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและ
การก่อสรา้งแบบเคล่ือนท่ี รวมถงึการใชง้าน
ดา้นการยกและการทำาความสะอาด

Wide range of units, modular solutions 
and controls. Open circuit pumps are 
available with various control logic options: 
hydraulic load sensing, electronic load 
sensing, constant pressure, and for certain 
applications, constant power. All pumps 
can be equipped with pressure sensors 
and with swash plate angle sensors. An 
extensive product range affords the facility 
of assembling multiple units with axial piston 
pumps of different sizes, and with gear 
pumps.

幅広いユニット、モジュラーソリューショ
ンおよびコントロール。開回路ポンプは、
次のさまざまな制御ロジックオプションで
利用できます。油圧負荷検知、電子負荷検
知、定圧、特定のアプリケーション、定電
力。すべてのポンプには、圧力センサーと
斜板角度センサーを装備できます。幅広い
製品ラインナップにより、さまざまなサイ
ズのアキシャルピストンポンプとギアポン
プを備えた複数のユニットを組み立てるこ
とが可能です。

มียูนิตมากมาย พรอ้มโซลูชนัและการควบคุม
แบบแยกชิน้ส่วนได ้ มีป๊ัมวงจรเปิดพรอ้มตวั
เลือกตรรกะการควบคุมต่างๆ ดงันี:้ การ
ตรวจจบัโหลดไฮดรอลิก การตรวจจบัโหลด
อิเล็กทรอนิกส ์แรงดนัคงท่ี และสำาหรบัการใช้
งานบางอย่าง กำาลงัคงท่ีไดเ้ช่นกนั ป๊ัมทุกรุ่น
สามารถติดตัง้เซ็นเซอรแ์รงดนัและเซ็นเซอร์
มุมจาน Swash ได ้ กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์กวา้ง
ขวางช่วยอำานวยความสะดวกในการประกอบ
หลายยูนิตขึน้ไดด้ว้ยป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนท่ี
มีขนาดแตกต่างกนัและมีป๊ัมเฟืองท่ีแตกต่าง
กนั

VARIABLE DISPLACEMENT
可変排気量
อัตราการไหลแบบแปรผันได้

DUAL FLOW - VARIABLE DISPLACEMENT
デュアルフロー - 可変排気量
การไหลคู่  - อัตราการไหลแบบแปรผันได้
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PZ

PZB
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P9
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[cm3/rev]

from 7 cm3/rev to 150 cm3/rev

up to 500 bar

CLOSED CIRCUIT AXIAL PISTON PUMPS
閉回路アキシャルピストンポンプ
ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนวงจรปิด

HMP-HPP

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด
PRESSURE
圧力
แรงดนั

Closed circuit axial piston pumps are used as 
hydrostatic transmission components in self-
propelled machines and for rotary drives in both 
fixed and mobile equipment of all kinds.

閉回路アキシャルピストンポンプは、自走式機
械の静油圧式無段変速機の構成部品として、ま
たあらゆる種類の固定装置と移動装置の両方で
ロータリードライブに使用されます。

ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนวงจรปิดใช้เป็นส่วน
ประกอบระบบส่งกำาลงัแบบไฮโดรสแตติกใน
เคร่ืองจกัรท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตวัเอง และสำาหรบั
การขบัเคล่ือนแบบโรตาร่ีทัง้ในอุปกรณค์งท่ีและ
แบบเคล่ือนท่ีทุกชนิด

VARIABLE DISPLACEMENT
可変排気量
อัตราการไหลแบบแปรผันได้

Variable displacement axial piston pumps for closed 
circuit applications are available with a variety of 
control options: direct manual, servo-assisted 
manual, remote hydraulic, remote hydraulic with 
feedback, On-Off electric in closed centre and open 
centre configurations, proportional electric and 
hydraulic automotive. Electronic control logic options 
include automotive, constant speed drive, shift-on-
the-fly and feedback. All pumps are IoT-ready and 
equipped with suitable sensors. Multiple units can 
be assembled using axial piston pumps of different 
sizes, and gear pumps. Possible configurations 
include circuits with built-in exchange valves and 
pressure relief valves.

閉回路アプリケーション用の可変排気量アキシャル
ピストンポンプは、次のさまざまな制御オプション
で利用できます。ダイレクトマニュアル、サーボア
シストマニュアル、リモート油圧、フィードバック
付きリモート油圧、クローズドセンターおよびオー
プンセンター構成でのオンオフ電気、比例電気およ
び油圧自動車。電子制御ロジックオプションには、
自動車、定速ドライブ、シフトオンザフライ、フィ
ードバックが含まれます。すべてのポンプはIoTに対
応しており、適切なセンサーが装備されています。
異なるサイズのアキシャルピストンポンプとギアポ
ンプを使用して、複数のユニットを組み立てること
ができます。交換バルブと圧力リリーフバルブが組
み込まれた回路を含む構成が可能です。

ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนแบบแปรผนัไดส้ำาหรบัการใช้
งานในวงจรปิดมีให้เลือกใชง้านไดห้ลากหลายตวัเลือก
การควบคุมดงันี ้ ดว้ยตนเองโดยตรง ดว้ยตนเองพรอ้ม
ความช่วยเหลือเซอรโ์ว แบบไฮดรอลิกระยะไกล แบบ
ไฮดรอลิกระยะไกลพรอ้มฟีดแบค แบบไฟฟ้าเปิด-ปิด
ในการกำาหนดค่าศูนยก์ลางปิดและศูนยก์ลางเปิด แบบ
ไฟฟ้าแบบเป็นสดัส่วน และในยานยนตไ์ฮดรอลิก ตวั
เลือกตรรกะการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ยาน
ยนต ์ การขบัเคล่ือนความเร็วคงท่ี การเปล่ียนเกียรไ์ด้
ทนัทีขณะใชง้าน และฟีดแบค ป๊ัมทุกเคร่ืองพรอ้มใชง้าน 
IoT และติดตัง้เซ็นเซอรท่ี์เหมาะสมพรอ้มแลว้ สามารถ
ประกอบหลายยูนิตเขา้ดว้ยกนัไดโ้ดยใชป๊ั้มลูกสูบตาม
แนวแกนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัและป๊ัมเฟืองแตกต่างกนั 
การกำาหนดค่าท่ีเป็นไปได ้ไดแ้ก่ วงจรท่ีมีวาลว์แลกเปล่ียน
ในตวัและวาลว์ระบายแรงดนั
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M4MF

M5MF

M6MF

M8MF
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[cm3/rev]

from 21 cm3/rev to 125 cm3/rev

up to 450 bar

FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS
固定排気量アキシャルピストンモーター
มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอตัราการไหลคงท่ี

DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 
PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Closed circuit axial piston motors are used 
as hydrostatic transmission components, 
in conjunction with closed circuit pumps, 
and found consequently in the widest 
imaginable range of mobile equipment. Fixed 
displacement motors can also be used in 
open circuit applications, and are therefore 
suitable for a variety of hydraulic circuits, 
such as those of hoists and fan drives.

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนวงจรปิดถูกใช้
เป็นส่วนประกอบของระบบส่งกำาลงัแบบไฮ
โดรสแตติกร่วมกบัป๊ัมวงจรปิด และพบได้
ในอุปกรณเ์คล่ือนท่ีในขอบเขตท่ีกว้างท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ มอเตอรอ์ตัราการไหล
คงท่ีสามารถใช้ในการใช้งานวงจรเปิดได้ ดงั
นั้นจึงเหมาะสำาหรับวงจรไฮดรอลิกท่ีหลาก
หลาย เช่นรอกและตวัขบัพดัลม

閉回路アキシャルピストンモーターは、
閉回路ポンプと組み合わせて静油圧式無
段変速機の構成部品として使用されてお
り、その結果、考えられる限り最も広い
範囲のモバイル機器に使用されていま
す。固定容量モーターは開回路アプリケ
ーションでも使用できるため、ホイスト
やファンドライブなどのさまざまな油圧
回路に適しています。

VARIABLE DISPLACEMENT
可変排気量
อัตราการไหลแบบแปรผันได้HP

Axial piston motors can be fixed or variable 
displacement. Variable displacement motors 
are available with two position hydraulic 
controls, two position electric control and 
proportional electric control. 
Customised versions are available together 
with built-in exchange valves and pressure 
relief valves. Built-in cartridge versions also 
available for planetary hubs. All motors are 
IoT-ready and can be fitted with appropriate 
sensors.

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนสามารถเป็นได้
ทั้งแบบอัตราการไหลคงท่ีและแบบแปรผัน
ได้ มอเตอรอ์ตัราการไหลแบบแปรผนัมี
ให้เลือกใช้พร้อมตัวควบคุมไฮดรอลิกสอง
ตำาแหน่ง ตวัควบคุมไฟฟ้าสองตำาแหน่ง และ
ตวัควบคุมไฟฟ้าตามสดัส่วน 
มี รุ่ นท่ี กำ าหนดเองได้พร้อมกับวาล ์วแลก
เ ป ล่ี ย น ใ น ตั ว แ ล ะ ว า ล ์ว ร ะ บ า ย แ ร ง ดั น 
นอกจากนี้ยงัมีรุ่นตลับในตัวสำาหรับฮับแพ
ลนเนตตาร่ีอีกด้วย มอเตอรท์ัง้หมดพร้อม
ใช้งาน IoT และสามารถติดตัง้เซ็นเซอรท่ี์
เหมาะสมได้

アキシャルピストンモーターは、固定ま
たは可変排気量に設定できます。可変排
気量型モーターは、2位置置油圧制御、2
位置置電気制御、および比例電気制御で
使用できます。
カスタマイズされたバージョンは、組み
込みの交換バルブおよび圧力リリーフバ
ルブと一緒に利用できます。内蔵カート
リッジバージョンは、遊星ハブにも使用
できます。すべてのモーターはIoTに対応
しており、適切なセンサーを取り付ける
ことができます。+
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M4MV

V4
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V3P

V4P
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[cm3/rev]

from 34 cm3/rev to 115 cm3/rev

up to 420 bar

from 34 cm3/rev to 65 cm3/rev

up to 400 bar

VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS
可変排気量アキシャルピストンモーター
มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอตัราการไหลแปรผนัได ้

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

Closed circuit axial piston motors are used 
as hydrostatic transmission components, 
in conjunction with closed circuit pumps, 
and found consequently in the widest 
imaginable range of mobile equipment. Fixed 
displacement motors can also be used in 
open circuit applications, and are therefore 
suitable for a variety of hydraulic circuits, 
such as those of hoists and fan drives.

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนวงจรปิดถูกใช้
เป็นส่วนประกอบของระบบส่งกำาลงัแบบไฮ
โดรสแตติกร่วมกบัป๊ัมวงจรปิด และพบได้
ในอุปกรณเ์คล่ือนท่ีในขอบเขตท่ีกว้างท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ มอเตอรอ์ตัราการไหล
คงท่ีสามารถใช้ในการใช้งานวงจรเปิดได้ ดงั
นั้นจึงเหมาะสำาหรับวงจรไฮดรอลิกท่ีหลาก
หลาย เช่นรอกและตวัขบัพดัลม

閉回路アキシャルピストンモーターは、
閉回路ポンプと組み合わせて静油圧式無
段変速機の構成部品として使用されてお
り、その結果、考えられる限り最も広い
範囲のモバイル機器に使用されていま
す。固定容量モーターは開回路アプリケ
ーションでも使用できるため、ホイスト
やファンドライブなどのさまざまな油圧
回路に適しています。

VARIABLE DISPLACEMENT
可変排気量
อัตราการไหลแบบแปรผันได้

VARIABLE DISPLACEMENT - PLUG-IN
可変排気量-プラグイン
อัตราการไหลแปรผันได้ - ปลั๊กอิน

HP

Axial piston motors can be fixed or variable 
displacement. Variable displacement motors 
are available with two position hydraulic 
controls, two position electric control and 
proportional electric control. Controls 
can also be customized where particular 
strategies are required. All motors are IoT-
ready and can be fitted with appropriate 
sensors. Possible configurations include 
circuits with built-in exchange valves and 
pressure relief valves. Built-in cartridge 
versions also available for planetary hubs.

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนสามารถเป็นได้
ทัง้แบบอตัราการไหลคงท่ีและแบบแปรผนัได ้
มอเตอรอ์ตัราการไหลแบบแปรผนัมีให้เลือก
ใชพ้รอ้มตวัควบคุมไฮดรอลิกสองตำาแหน่ง ตวั
ควบคุมไฟฟ้าสองตำาแหน่ง และตวัควบคุมไฟฟ้า
ตามสดัส่วน นอกจากนีย้งัสามารถปรบัแต่งการ
ควบคุมไดเ้ม่ือตอ้งการกลยุทธเ์ฉพาะ มอเตอร์
ทัง้หมดพรอ้มใชง้าน IoT และสามารถติดตัง้
เซ็นเซอรท่ี์เหมาะสมได ้ การกำาหนดค่าท่ีเป็นไป
ได ้ ไดแ้ก่ วงจรท่ีมีวาลว์แลกเปล่ียนในตวัและ
วาลว์ระบายแรงดนั นอกจากนีย้งัมีรุ่นตลบัใน
ตวัสำาหรบัฮบัแพลนเนตตาร่ีอีกดว้ย

アキシャルピストンモーターは、固定また
は可変排気量に設定できます。可変排気
量型モーターは、2位置置油圧制御、2位
置置電気制御、および比例電気制御で使用
できます。コントロールは、特定の戦略が
必要な場合にカスタマイズすることもでき
ます。すべてのモーターはIoTに対応して
おり、適切なセンサーを取り付けることが
できます。交換バルブと圧力リリーフバル
ブが組み込まれた回路を含む構成が可能で
す。内蔵カートリッジバージョンは、遊星
ハブにも使用できます。
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BF

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm3/rev]

PF

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm3/rev]

from 10 cm3/rev to 125 cm3/rev

from 10 cm3/rev to 125 cm3/rev

up to 450 bar

up to 450 bar
PRESSURE
圧力
แรงดนั

HMPF-HMBF
DISPLACEMENT 
排気量 
อตัราการไหล 

DISPLACEMENT 
排気量 排気量 
อตัราการไหล 

PRESSURE
圧力
แรงดนั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

PUMPS
ポンプ
ปั๊ม

MOTORS
モーター
มอเตอร ์

Bent axis fixed displacement axial piston 
pumps for open circuit applications are 
designed for operation in systems typified by 
heavy duty work cycles. Closed circuit axial 
piston motors are used mainly for rotary 
drives in power machinery or in hydrostatic 
transmissions. Fixed displacement motors 
can also be used in open circuit applications, 
and are therefore suitable for a variety of 
hydraulic circuits.

ป๊ัมลูกสูบตามแนวแกนอัตราการไหลคงท่ี
แบบแกนงอสำาหรับการใช้งานวงจรเปิด
ได้รับการออกแบบมาสำาหรับการใช้งาน
ในระบบท่ี มีรอบการทำางานท่ี หนักหน่วง 
มอเตอร์ลูกสูบตามแนวแกนวงจรปิดส่วน
ใหญ่ใช้สำาหรับตัวขับเคล่ือนแบบโรตาร่ีใน
เคร่ืองจกัรกำาลงั หรือในระบบส่งกำาลงัแบบ
ไฮโดรสแตติก มอเตอรอ์ตัราการไหลคงท่ี
สามารถใช้ในการใช้งานวงจรเปิดได้ ดงั
นั้นจึงเหมาะสำาหรับวงจรไฮดรอลิกท่ีหลาก
หลาย

開回路アプリケーション用のベントアクシ
ス固定排気量アキシャルピストンポンプ
は、ヘビーデューティーワークサイクルに
代表されるシステムでの動作用に設計され
ています。閉回路アキシャルピストンモー
ターは、主に動力機械または油圧トランス
ミッションのロータリードライブに使用さ
れます。固定排気量モーターは開回路アプ
リケーションでも使用できるため、ホイス
トやファンドライブなどのさまざまな油圧
回路に適しています。

Fixed displacement. Axial piston motors are 
characterized by high operating pressures, 
low noise level, high speeds, high starting 
torque, and high volumetric and mechanical 
efficiencies.

อตัราการไหลคงท่ี มอเตอรลู์กสูบตามแนว
แกนมีคุณลกัษณะคือ มีแรงดนัในการทำางาน
สูง ระดบัเสียงต่ำา ความเร็วสูง แรงบิดเร่ิมตน้
สูง และประสิทธิภาพเชิงปริมาตรและเชิงกล
สูง

固定排気量。アキシャルピストンモータ
ーは、高い動作圧力、低い騒音レベル、
高速、高い始動トルク、および高い体積
効率と機械効率を特徴としています。

BENT AXIS FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMPS AND MOTORS
ベントアクシス固定排気量アキシャルピストンポンプとモーター
ป๊ัมและมอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอตัราการไหลคงท่ีแบบแกนงอ
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BA

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
[cm3/rev]

from 60 cm3/rev to 160 cm3/rev

from 60 cm3/rev to 110 cm3/rev

up to 450 bar

BA

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm3/rev]

up to 450 bar

HPBA

BENT AXIS VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTORS
ベントアクシス可変排気量アキシャルピストンモーター
มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอตัราการไหลแปรผนัไดแ้บบแกนงอ

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด
PRESSURE
圧力
แรงดนั

VARIABLE DISPLACEMENT
可変排気量
อตัราการไหลแบบแปรผนัได

Bent axis variable displacement axial 
piston motors provide the ideal solution 
for applications such as the travel motion 
of self-propelled equipment, and variable 
speed rotary drive systems.

ベントアクシス可変排気量アキシャルピ
ストンモーターは、自走式装置の移動運
動や可変速ロータリードライブシステム
などのアプリケーションに理想的なソリ
ューションを提供します。

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกนอัตราการไหล
แปรผันได้แบบแกนงอเป็นโซลูชันท่ีดีท่ีสุด
สำาหรับการใช้งานเช่นการเคล่ือนท่ีของ
อุปกรณท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยตวัเอง และระบบขบั
เคล่ือนแบบโรตาร่ีแบบปรบัความเร็วรอบได้

Available with two-position or proportional 
variable displacement. Customization is also 
possible where particular control strategies 
are required.
Bent axis piston motors are characterized 
by high operating pressures, low noise level, 
high speeds, high starting torque, and high 
volumetric and mechanical efficiencies. All 
motors are IoT-ready and can be fitted with 
appropriate sensors.

2位置または比例可変排気量で利用可能。
特定の制御戦略が必要な場合は、カスタ
マイズも可能。
ベントアクシスピストンモーターは、高
い動作圧力、低い騒音レベル、高速、高
い始動トルク、および高い体積効率と機
械効率を特徴としています。すべてのモ
ーターはIoTに対応しており、適切なセン
サーを取り付けることができます。

มีให้เลือกทัง้อัตราการไหลแบบแปรผันได้
ตามสัดส่วนหรืออัตราการไหลแบบสอง
ตำาแหน่ง นอกจากนีย้งัสามารถปรบัแต่งไดใ้น
กรณีท่ีตอ้งใชก้ลยุทธก์ารควบคุมโดยเฉพาะ
มอเตอรลู์กสูบแกนงอมีคุณลกัษณะคือ มีแรง
ดนัในการทำางานสูง ระดบัเสียงต่ำา ความเร็ว
สูง แรงบิดเร่ิมตน้สูง และประสิทธิภาพเชิง
ปริมาตรและเชิงกลสูง มอเตอรท์ัง้หมดพรอ้ม
ใชง้าน IoT และสามารถติดตัง้เซ็นเซอรท่ี์
เหมาะสมได้

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด
PRESSURE
圧力
แรงดนั

VARIABLE DISPLACEMENT - PLUG-IN
可変排気量-プラグイン
อัตราการไหลแปรผันได้ - ปลั๊กอิน
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MO

PY
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

[cm3/rev]

RY

3Y

4Y
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

[cm3/rev]

from 8 cm3/rev to 400 cm3/rev

from 50 cm3/rev to 500 cm3/rev

up to 225 bar

up to 300 bar

OZ

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

MAX DISPLACEMENT
最大排気量
อตัราการไหลสูงสุด

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

ROLLER
ローラー
ROLLER

GEROTOR
ジェロータ
GEROTOR

GEROTOR AND ROLLER MOTORS MANUFACTURED FOR BONDIOLI & PAVESI
BONDIOLI＆PAVESI用に製造されたジェロータおよびローラーモーター
มอเตอรแ์บบ GEROTOR และ ROLLER ท่ีผลิตสำาหรบั BONDIOLI & PAVESI

Gerotor slow high-torque motors with 
compact radial distribution and option for 
needle roller and/or ball bearings.
Roller slow high-torque motors with compact 
radial distribution and option for needle roller 
and/or ball bearings.
Roller motors with offset disc distribution 
and tapered roller bearings.

They are widely used in fixed and mobile 
applications where low speeds, compact 
dimensions and high starting torque are 
required.
The availability of Gerotor and Roller motors 
with different configurations means that 
various application requirements can be met.

ซึ่งใชก้นัอย่างแพร่หลายในการใชง้านทัง้แบบ
อยู่กบัท่ีและแบบเคล่ือนท่ีซึ่งตอ้งการความเร็ว
ต่ำา ขนาดกะทดัรดั และแรงบิดเร่ิมตน้สูง
การเปิดโอกาสให้มีการกำาหนดค่าได้อย่าง
หลากหลายของมอเตอร ์ Gerotor และ Roller 
หมายความว่าสามารถทำาตามความตอ้งการ
การใชง้านท่ีหลากหลายได้

มอเตอร ์ Gerotor แรงบิดสูงแบบหมุนชา้ 
พร้อมการกระจายแนวรัศมีขนาดกะทดัรัด
และตัวเลือกสำาหรับลูกกลิ้งเข็มและ/หรือ
ลูกปืน
มอเตอร ์Roller แรงบิดสูงแบบหมุนชา้ พรอ้ม
การกระจายแนวรศัมีขนาดกะทดัรดัและตวั
เลือกสำาหรบัตลบัลูกปืนเม็ดเข็มและ/หรือเม็ด
กลม
มอเตอร ์Roller ท่ีมีการกระจายจานแบบออฟ
เซ็ตและตลบัลูกปืนเม็ดเรียว

これらは、低速、コンパクトな寸法、および
高い始動トルクが要求される固定およびモバ
イルアプリケーションで広く使用されていま
す。
さまざまな構成のジェロータおよびローラー
モーターが利用できるということは、さまざ
まなアプリケーション要件を満たすことがで
きることを意味します。

コンパクトな動径分布とニードルローラーお
よび/またはボールベアリングのオプション
を備えたジェロータ低速高トルクモーター。
コンパクトな動径分布とニードルローラーお
よび/またはボールベアリングのオプション
を備えたローラー低速高トルクモーター。
オフセットディスク分配と円すいころ軸受を
備えたローラーモーター。
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KVS

KDR

KPS
          0 200 400 600 800 1000 1200    1400

    [Nm]

KVE

KEA
          0 300 600 900 1200 1500       1800

       [Nm]

from 30 Nm to 1350 Nm

from 20 Nm to 1700 Nm

COUPLING SYSTEMS
カップリングシステム
ระบบขอ้ต่อ

K TORQUE
トルク
แรงบิด

TORQUE
トルク
แรงบิด

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

RIGID - 剛性 - ความแข็ง 

FLEXIBLE - フレキシブル - ความยืดหยุ่น 

Rigid and flexible mechanical coupling 
systems for power transmission in mobile 
equipment, off-highway vehicles, watercraft, 
electric generators and hydraulic pumps.

ระบบขอ้ต่อเชิงกลท่ีแข็งและยืดหยุ่นสำาหรบั
การส่งกำาลงัในอุปกรณเ์คล่ือนท่ี ยานพาหนะ
นอกทางหลวง เรือ เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า และ
ป๊ัมไฮดรอลิก

モバイル機器、オフハイウェイ車両、船
舶、発電機、油圧ポンプの動力伝達用の
剛性と柔軟性を備えた機械的カップリン
グシステム。

Flexible couplings for connections 
with marked axial, angular and radial 
misalignment, for opposed shafts, for power 
take-off from the flywheels of IC engines 
compliant with SAE J620D standards. 
Flexible couplings for connecting IC engines 
and hydrostatic pumps.
Rigid couplings for connections with marked 
axial, angular and radial misalignment, for 
connections between hydraulic pump and 
IC engine on the pulley side, with power 
take-off from P.t.o. shaft, and power take-off 
on flywheel side, compliant with SAE J620D 
standards.

ข้อต่อท่ี ยืดหยุ่นสำาหรับการเช่ือมต่อกับ
แกนท่ีมีการทำาเคร่ืองหมาย การเยือ้งศูนย ์
เชิงมุมและเชิงรศัมี สำาหรบัเพลาตรงขา้ม 
สำาหรับเพลาอำานวยกำาลังจากล้อช่วยแรง
ของเคร่ืองยนต ์ IC ท่ีปฏิบติัตามมาตรฐาน 
SAE J620D ขอ้ต่อท่ียืดหยุ่นสำาหรบัเช่ือมต่อ
เคร่ืองยนต ์IC และป๊ัมไฮโดรสแตติก
ข้อต่อแบบแข็งสำาหรบัการเช่ือมต่อกบัแกน
ท่ีมีการทำาเคร่ืองหมาย การเยือ้งศูนยเ์ชิงมุม
และเชิงรศัมี สำาหรบัการเช่ือมต่อระหว่างป๊ัม
ไฮดรอลิกและเคร่ืองยนต ์ IC ท่ีดา้นลูกรอก 
พรอ้มการอำานวยกำาลงัจากเพลา P.T.O และ
การอำานวยกำาลงัจากลอ้ช่วยแรง ซึ่งปฏิบติั
ตามมาตรฐาน SAE J620D

SAE J 620 D規格に準拠したICエンジンの
フライホイールからの動力を取出すため
の、軸方向、角度方向、および半径方向
のずれが著しい接続用のフレキシブルカ
ップリング。ICエンジンと油圧ポンプを
接続するための柔軟なカップリング。
SAE J 620 D規格に準拠した、軸方向、
角度方向、および半径方向のずれが目立
つ箇所の接続用、油圧ポンプとプーリ側
のICエンジン間の接続用、PTOシャフト
からの動力取出し用、およびフライホイ
ール側の動力取出し用の剛性カップリン
グ。
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HYDRAULIC AND ELECTRIC SERVOCONTROLS AND FEEDING UNITS
油圧および電気サーボ制御および供給ユニット
ชุดป้อนและควบคุมเซอร ์โวแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก

HPC-HPE-HPU

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

HPC hydraulic servocontrols are used for 
low pressure remote piloting of variable 
displacement pumps and motors and 
direction control valves with hydraulic 
proportional variable controls.
HPEG electronic joysticks are used for 
remote piloting via a Can Bus signal 
of variable displacement pumps and 
motors and directional control valves with 
proportional electric variation controls.
HPU units are fluid power accumulators used 
to guarantee the response of emergency 
pilot or interlock functions in the event that 
the main source of hydraulic power should 
fail unexpectedly.
Both types of servo control and the 
power units are used typically on mobile 
machinery used in the agricultural, earth-
moving, municipal cleaning and green space 
management sectors.

ตวัควบคุมเซอร์โวแบบไฮดรอลิก HPC ใช้
สำาหรับการขับระยะไกลแรงดันต่ำาของป๊ัม
และมอเตอรอ์ัตราการไหลแบบแปรผันได้
และวาลว์ควบคุมทิศทางพร้อมตัวควบคุม
แปรผนัไดต้ามสดัส่วนไฮดรอลิก
จอยสติก๊อิเล็กทรอนิกส ์ HPEG ใชส้ำาหรบัการ
ขบัระยะไกลผ่านสญัญาณ Can Bus ของป๊ัม
และมอเตอรอ์ัตราการไหลแบบแปรผันได้
และวาลว์ควบคุมทิศทางพร้อมระบบควบคุม
แปรผนัไดแ้บบไฟฟ้าตามสดัส่วน
ยูนิต HPU เป็นตวัสะสมพลงังานของไหลท่ี
ใช้เพ่ือรบัประกนัการตอบสนองของการขบั
ฉุกเฉินหรือฟังกช์ันอินเตอรล็์อกในกรณีท่ี
แหล่งพลงังานหลกัของไฮดรอลิกลม้เหลวโดย
ไม่คาดคิด
การควบคุมเซอร์โวทัง้สองประเภทและแหล่ง
กำาลงัมกัใชก้บัเคร่ืองจกัรเคล่ือนท่ีท่ีใช้ในภาค
เกษตรกรรม การเคล่ือนยา้ยดิน การทำาความ
สะอาดเทศบาล และการจดัการพืน้ท่ีสีเขียว

HPC油圧サーボ制御は、可変排気量ポ
ンプとモーターの低圧リモートパイロッ
ト、および油圧比例可変制御を備えた方
向制御バルブに使用されます。
HPEG電子ジョイスティックは、可変排
気量ポンプとモーターのCan Bus信号、
および比例電気変動制御を備えた方向制
御バルブを介したリモートパイロットに
使用されます。
HPUユニットは、主な水力源が予期せず
故障した場合に、緊急パイロットまたは
インターロック機能の応答を保証するた
めに使用される流体パワーアキュムレー
タです。
サーボ制御とパワーユニットの両方のタ
イプは、通常、農業、土木、都市清掃、
緑地管理の各セクターで使用される移動
機械で使用されます。

Servocontrols are available in lever and 
pedal operated versions and for hydraulic, 
electric, proportional electric, Hall-effect and 
mechanical drives. They can be configured 
in the manner best suited to the particular 
operating requirements, selecting from a 
wide range of handgrips, pushbuttons, 
switches and rollers.

ชุดควบคุมเซอร์โวมีให้ในรุ่นท่ีใช้คนัโยกและ
แป้นเหยียบ และสำาหรบัการขบัเคล่ือนแบบไฮ
ดรอลิก ไฟฟ้า ไฟฟ้าตามสดัส่วน Hall-effect 
และเชิงกลไก สามารถกำาหนดค่าในลกัษณะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกบัความตอ้งการในการใชง้าน
เฉพาะได ้โดยเลือกไดจ้ากมือจบั ปุ่มกด สวิตช ์
และลูกกลิง้ท่ีหลากหลาย

サーボコントロールは、レバーとペダル
で操作するバージョンと、油圧、電気、
比例電気、ホール効果、および機械式ド
ライブで利用できます。これらは、さま
ざまなハンドグリップ、プッシュボタ
ン、スイッチ、ローラーから選択して、
特定の操作要件に最適な方法で構成でき
ます。
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MD 1-4-5-6-7

DNM35 2-3

ML

DN

DN85

DL
                   20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

[l/min]

DN46CV

DN46FC

DN90FC
             20 30 40 50 60 70 80 90

[l/min]

up to 300 bar

up to 7

from 35 l/min to 140 l/min

up to 250 bar

2

from 45 l/min to 90 l/min

MD-DN-ML-DL

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
モノブロック方向制御バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทางแบบหล่อชิน้เดียว

FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

SECTIONS
セクション
ส่วน

SECTIONS
セクション
ส่วน

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

With their compact dimensions and simple 
construction, monoblock directional 
control valves are the components of 
choice for all applications where there is 
a special focus on minimizing size, weight 
and costs. These are components fitted 
to farm machinery, municipal service 
vehicles, construction site machinery and 
lifting equipment.

ด้วยขนาดท่ีกะทดัรดัและโครงสร้างท่ีเรียบ
ง่าย วาลว์ควบคุมทิศทางแบบหล่อชิน้เดียวจงึ
เป็นส่วนประกอบอนัดบัแรกสำาหรบัทุกการ
ใชง้านท่ีให้ความสำาคญัเป็นพิเศษกบัการลด
ขนาด น้ำาหนกั และตน้ทุนให้เหลือน้อยท่ีสุด 
ส่วนประกอบเหล่านีเ้ป็นส่วนประกอบท่ีเหมาะ
สมกบัเคร่ืองจกัรในฟารม์ รถบริการเทศบาล 
เคร่ืองจกัรในสถานท่ีก่อสรา้ง และอุปกรณย์ก

コンパクトな寸法とシンプルな構造によ
り、モノブロック方向制御バルブは、サ
イズ、重量、およびコストを最小限に抑
えることに特に重点を置いているすべて
のアプリケーションに最適なコンポーネ
ントです。これらは、農業機械、地方自
治体のサービス車両、建設現場の機械、
および吊り上げ装置に取り付けられたコ
ンポーネントです。

Simple and robust, monoblock directional 
control valves can be equipped with auxiliary 
pressure control valves and flow control 
valves.
Available with direct hydraulic controls, 
bowden cable, proportional electric and 
joystick controls.
Parallel, load sensing, tandem and series 
circuit options.

วาลว์ควบคุมทิศทางแบบหล่อชิน้เดียวท่ีเรียบ
ง่ายและแข็งแรงสามารถติดตัง้ได้กบัวาลว์
ควบคุมแรงดนัเสริมและวาลว์ควบคุมการไหล
สามารถใช้ ได้กับระบบควบคุมไฮดรอลิก
โดยตรง สายสลิง ระบบควบคุมไฟฟ้าและจอย
สติก๊ตามสดัส่วน
พรอ้มตวัเลือกวงจรแบบขนาน การตรวจจบั
โหลด แบบควบคู่ และแบบอนุกรม

シンプルで堅牢なモノブロック方向制御
バルブには、補助圧力制御バルブと流量
制御バルブを装備できます。
直接油圧制御、ボーデンケーブル、比例
電気およびジョイスティック制御で利用
できます。
並列、負荷検知、タンデムおよび直列回
路オプション。

CONTROL SYSTEMS FOR FRONT LOADER
フロントローダーの制御システム
ระบบควบคุมสำาหรบัโหลดดา้นหนา้
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DNC35

DNC65

DNC75

DNC100

DNC160
                  20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

[l/min]

up to 300 bar

up to 9

from 40 l/min to 160 l/min

MODULAR DIRECTIONAL CONTROL VALVES
モジュール方向制御バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทางแบบแยกชิน้ได ้

DNC

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

FLOW
フロー
การไหล
PRESSURE
圧力
แรงดนั
SECTIONS
セクション
ส่วน

The modular design and construction of 
directional control valves makes them ideal 
for all those application where flexibility is 
required, and where circuit configurations 
tend to be complex. Are featured on the very 
latest mobile equipment used in agriculture, 
on municipal service vehicles and on 
construction site machinery.

การออกแบบและการสร้างแบบแยกชิน้ได้
ของวาลว์ควบคุมทิศทางทำาให้เป็นวาลว์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสำาหรับการใช้งานท่ีต้องการ
ความยืดหยุ่น และการกำาหนดค่าของวงจร
ท่ีมกัจะมีความซบัซอ้น ถูกใช้ในอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีรุ่นล่าสุดทัง้ในภาคการเกษตร ในรถ
บริการของเทศบาล และเคร่ืองจกัรในสถานท่ี
ก่อสรา้ง

方向制御バルブのモジュラー設計と構造
により、柔軟性が必要で、回路構成が複
雑になりがちなすべてのアプリケーショ
ンに最適です。農業で使用される最新の
モバイル機器、地方自治体のサービス車
両、建設現場の機械で紹介されていま
す。

Simple and robust, modular directional 
control valves are available with parallel, load 
sensing, tandem and series circuits, and can 
be equipped with auxiliary pressure control 
valves and flow control valves.
Control options include direct hydraulic, 
bowden cable, proportional electric and 
joystick.

วาลว์ควบคุมทิศทางแบบแยกชิน้ได้ท่ีเรียบ
ง่ายและแข็งแรงมีให้เลือกใช้งานกับวงจร
แบบขนาน การตรวจจบัโหลด แบบคู่ และ
แบบอนุกรม และสามารถติดตัง้วาลว์ควบคุม
แรงดนัเสริมและวาลว์ควบคุมการไหลได้
มีตวัเลือกการควบคุมคือ ไฮดรอลิกโดยตรง 
สายสลิง จอยสติก๊และระบบควบคุมไฟฟ้า
ตามสดัส่วน

シンプルで堅牢なモジュラー方向制御バ
ルブは、並列、負荷検知、タンデム、お
よび直列回路で利用でき、補助圧力制御
バルブと流量制御バルブを装備できま
す。
制御オプションには、直接油圧、ボーデ
ンケーブル、比例電気、ジョイスティッ
クが含まれます。
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DNC65

LSC90

LSC150
                  20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

[l/min]

DN46
                  20 30 40 50 60 70 80 90 100

[l/min]

250 bar

up to 250 bar

4

up to 8

45 l/min

from 60 l/min to 170 l/min

DIRECTIONAL CONTROL VALVES FOR TRACTORS
トラクター用方向制御バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทางสำาหรบัแทรกเตอร ์

DN46-DNC65-LSC90
FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

SECTIONS
セクション
ส่วน

SECTIONS
セクション
ส่วน

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

MONOBLOCK
モノブロック
หล่อชิน้เดียว

MODULAR
モジュール
แยกชิน้ได ้

Modern farm tractors must be equipped 
with hydraulic and electrohydraulic systems 
to control the various implements and 
attachments which they can operate. To 
ensure tractors of all types can be catered 
for, specific solutions have been developed 
to take account of different technical 
requirements, as well as the need to save 
energy and control costs.

รถแทรกเตอร์ในฟารม์สมยัใหม่จะต้องติด
ตัง้ระบบไฮดรอลิกและอิเล็กโทรไฮดรอลิก
เพ่ือควบคุมอุปกรณแ์ละอุปกรณเ์สริมต่างๆ 
ท่ีสามารถใชง้านได ้ เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถ
ใชง้านไดก้บัรถแทรกเตอรทุ์กประเภท จงึ
มีการพฒันาโซลูชันเฉพาะขึน้โดยคำานึงถึง
ขอ้กำาหนดทางเทคนิคท่ีแตกต่างกนั รวม
ถึงความจำาเป็นในการประหยดัพลงังานและ
ควบคุมค่าใชจ่้าย

現代の農業用トラクターは、操作可能な
さまざまな器具やアタッチメントを制御
するために、油圧システムと電気油圧シ
ステムを装備する必要があります。すべ
てのタイプのトラクターに対応できるよ
うに、さまざまな技術的要件、およびエ
ネルギーの節約とコストの管理の必要性
を考慮した特定のソリューションが開発
されました。

Directional control valves for tractors are 
available configured for fixed displacement 
and load sensing pumps, and can be 
equipped with integrated hitch control, flow 
regulator, single/double acting spool, check 
valve and kick-out. 
Also available are electronic top link and 
auxiliary service management systems.
Control options include direct hydraulic, 
bowden cable, proportional electric and 
joystick.
Custom solutions designed to optimize 
dimensions and costs can also be provided.

วาลว์ควบคุมทิศทางสำาหรบัแทรกเตอรมี์การ
กำาหนดค่าไวส้ำาหรบัป๊ัมตรวจจบัโหลดและป๊ัม
อตัราการไหลแบบคงท่ี และสามารถติดตัง้
พรอ้มตวัควบคุมการการพ่วง ตวัควบคุมการ
ไหล สปูลแบบเด่ียว/คู่ วาลว์ตรวจสอบและส่ง
ออก 
นอกจากนีย้งัมีลิงคอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นบนสุด 
และระบบการจดัการบริการเสริมอีกดว้ย
มีตวัเลือกการควบคุมคือ ไฮดรอลิกโดยตรง 
สายสลิง จอยสติก๊และระบบควบคุมไฟฟ้า
ตามสดัส่วน
นอกจากนี้ยังมีโซลูชันแบบกำาหนดเองท่ี
ออกแบบมาเพ่ือปรับขนาดและต้นทุนให้
เหมาะสม

トラクター用の方向制御バルブは、固定
容量および負荷検知ポンプ用に構成され
ており、統合されたヒッチ制御、流量調
整器、単動/複動スプール、逆止バルブ、
およびキックアウトを装備できます。
電子トップリンクおよび補助サービス管
理システムも利用できます。
制御オプションには、直接油圧、ボーデ
ンケーブル、比例電気、ジョイスティッ
クが含まれます。
寸法とコストを最適化するように設計さ
れたカスタムソリューションも提供でき
ます
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50 l/min TE05-RF05 BW05 TI05 TU05

100 l/min TE10 BW10 TI10 TU10

140 l/min TE14 BW14 TU14 TU14

250 l/min TE25 BW25 - TU25

up to 300 bar

from 50 l/min to 250 l/min

BYWIRE MODULAR DIRECTIONAL CONTROL VALVES
BYWIREモジュール方向制御バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทางแบบแยกชิน้ได ้BYWIRE

BW
FLOW
フロー
การไหล
PRESSURE
圧力
แรงดัน

BYWIRE MODULAR SYSTEM
BYWIREモジュラーシステム
ระบบแบบแยกชิ้นได้ BYWIRE

The ByWire modular system is composed 
by a wide range of standard modules that, 
properly assembled, obtains the logic circuit 
function required.
This system solves even the more complex 
hydraulic demands.
ByWire elements can be electro-proportional 
or on-off actuated, for parallel or tandem 
circuit.
Elements can be pre compensated or flow 
sharing type, suitable for circuits with a fixed 
or a variable pump.
In the ByWire System all exchanges and 
compensations take place within the body. 
Modules are optimized to obtain greater flow 
sections compared to cartridge solutions of 
the same external dimensions.
This means a reduction in load losses and 
increased energy efficiency.
ByWire can be configured according to the 
specific requirements of the circuit using 
various platforms.

ระบบแบบแยกชิ้นได้ ByWire ประกอบ
ด้วยโมดูลมาตรฐานท่ีหลากหลายซึ่ งหาก
ประกอบอย่างถูกต้องจะได้รบัฟังกช์นัวงจร
ตรรกะท่ีต้องการ
ระบบนี้ช่วยแก้ปัญหาความต้องการไฮดรอ
ลิกท่ีซบัซ้อนมากขึน้
องคป์ระกอบ ByWire สามารถเป็นสดัส่วน
ไฟฟ้า หรือกระตุ้นเปิด-ปิด สำาหรบัวงจร
แบบขนานหรือแบบคู่
องคป์ระกอบสามารถเป็นการชดเชยล่วง
หน้าหรือเป็นประเภทการแบ่งปันการไหล 
ซึ่ งเหมาะสำาหรบัวงจรพร้อมป๊ัมคงท่ีหรือป๊ัม
แปรผนั
ในระบบ ByWire การแลกเปล่ียนและการ
ชดเชยทัง้หมดเกิดขึน้ภายในตวัถงั 
โมดูลได้รับการปรับให้เหมาะสมเพ่ือให้ ได้
ส่วนการไหลท่ีมากขึ ้นเม่ือเทียบกับโซลูชัน
ตลบัท่ีมีขนาดภายนอกเท่ากนั
ซึ่ งหมายถึงการลดการสูญเสียโหลดและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ByWire สามารถกำาหนดค่าตามความ
ต้องการเฉพาะของวงจรโดยใช้แพลตฟอรม์
ท่ีหลากหลาย

ByWireモジュラーシステムは、適切に組み立
てられ、必要な論理回路機能を取得する幅広
い標準モジュールで構成されています。
このシステムは、さらに複雑な油圧要求を解
決します。
ByWireエレメントは、並列またはタンデム回
路用に、電気比例またはオンオフで作動させ
ることができます。
エレメントは、固定ポンプまたは可変ポンプ
を備えた回路に適した、事前補償またはフロ
ーシェアリングタイプにすることができま
す。
ByWireシステムでは、すべての交換と補償は
本体内で行われます。
モジュールは、同じ外形寸法のカートリッジ
ソリューションと比較してより大きなフロー
セクションを取得するように最適化されてい
ます。
これは、負荷損失の削減とエネルギー効率の
向上を意味します。
ByWireは、さまざまなプラットフォームを使
用して、回路の特定の要件に従って構成でき
ます。

INLET COVERS 
インレットカバー 
ฝาครอบทางเขา้ 

OUTLET PLATES 
コンセントプレート 
แผ่นทางออก 

INTERMEDIATE PLATES
中間プレート
แผ่นกลาง

ELEMENTS
エレメント
องคป์ระกอบ

SIZE
サイズ
ขนาด

TYPE ELEMENT - タイプエレメント - ประเภทองคป์ระกอบ



23

BYWIRE MODULAR DIRECTIONAL CONTROL VALVES
BYWIREモジュール方向制御バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทางแบบแยกชิน้ได ้BYWIRE

COMBINATION EXAMPLE - LS PLATFORM
組み合わせ例 -  LSプラットフォーム
ตวัอย่างการรวม - แพลตฟอรม์ LS

OUTLET PLATE FOR BW05 L.S. ELEMENTS
BW05 LSエレメントのコンセントプレート
แผ่นทางออกสำาหรบัองคป์ระกอบ BW05 LS

ELEMENT 4/3 ON-OFF TOP PORTS WITH L.S. SIGNAL FOR BW05
BW05 LS信号付きエレメント4/3オンオフトップポート
องคป์ระกอบ 4/3 พอรท์ เปิด-ปิดดา้นบน พรอ้มสญัญาณ LS สำาหรบั BW05

INLET COVER L.S.COMPENSATED FOR BW10
BW10 LS補償インレットカバー
ฝาครอบทางเขา้ชดเชย L.S. สำาหรบั BW10

INLET COVER L.S.COMPENSATED FOR BW10
BW10 LS補償インレットカバー
ฝาครอบทางเขา้ชดเชย L.S. สำาหรบั BW10

ELEMENT 4/3 ON-OFF TOP PORTS WITH L.S. SIGNAL FOR BW10
BW10 LS信号付きエレメント4/3オンオフトップポート
องคป์ระกอบ 4/3 พอรท์ เปิด-ปิดดา้นบน พรอ้มสญัญาณ LS สำาหรบั BW10

OUTLET PLATE FOR BW10 L.S. ELEMENTS
BW10エレメントのコンセントプレート
แผ่นทางออกสำาหรบัองคป์ระกอบ L.S. BW10

TU103A

TU051A

BW0511BO

TE102P

TE103C

BW1033AO

- OC platform: This allows the hydraulic circuit 
to be pressurised through the ON-OFF switch 
and offers the possibility of integrating different 
sized modules, including proportionally 
controlled ones.
- LS platform: Load Sensing control improves 
the performance of the valve/pump system by 
reducing energy dissipation because the flow 
rate is adjusted according to the real needs 
of each function. The LS platform can be 
configured with variable displacement pumps 
or fixed displacement pumps.
- HL platform: By way of a hydraulic/electronic 
control system, the HL platform optimises the 
behaviour of the Load Sensing signal on each 
function according to a programmed logic. 
The system guarantees use of the minimum 
power needed for each function.
- EL platform: The entire control of 
adjustments and compensations takes place 
electronically. The sensors in the system detect 
the need for each individual hydraulic function 
of the machine, allowing rapid management in 
maximum precision. Maximum performance 
in terms of system optimization and safety.

- OCプラットフォーム：これにより、油
圧回路をON-OFFスイッチで加圧するこ
とができ、比例制御モジュールを含むさ
まざまなサイズのモジュールを統合する
ことができます。
- LSプラットフォーム:負荷検知制御は、
各機能の実際のニーズに応じて流量が調
整されるため、エネルギー散逸を低減す
ることにより、バルブ/ポンプシステムの
パフォーマンスを向上させます。LSプラ
ットフォームは、可変排気量ポンプまた
は固定排気量ポンプで構成できます。
- HLプラットフォーム:油圧/電子制御シ
ステムにより、HLプラットフォームは、
プログラムされたロジックに従って、各
機能の負荷検知信号の動作を最適化しま
す。システムは、各機能に必要な最小電
力の使用を保証します。
- ELプラットフォーム：調整と補正の全
体的な制御は電子的に行われます。シス
テム内のセンサーは、機械の個々の油圧
機能の必要性を検出し、最高の精度で迅
速な管理を可能にします。システムの最
適化と安全性の観点から最大のパフォー
マンス。

- แพลตฟอรม์ OC: ช่วยให้วงจรไฮดรอลิก
สามารถรบัแรงดนัผ่านสวิตชเ์ปิด-ปิดได ้ และมี
ความเป็นไปไดใ้นการรวมโมดูลท่ีมีขนาดแตก
ต่างกนัได ้รวมถงึโมดูลท่ีควบคุมตามสดัส่วนดว้ย
- แพลตฟอรม์ LS: การควบคุมการตรวจจบั
โหลดช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบวาลว์/ป๊ัม 
โดยการลดการกระจายพลงังานเน่ืองจากอตัรา
การไหลจะถูกปรบัตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของแต่ละฟังกช์นั แพลตฟอรม์ LS สามารถ
กำาหนดค่าพรอ้มป๊ัมอตัราการไหลแปรผนัได้
หรือป๊ัมอตัราการไหลคงท่ี
- แพลตฟอรม์ HL: ดว้ยระบบควบคุมไฮดร
อลิก/อิเล็กทรอนิกส ์ แพลตฟอรม์ HL จะปรบั
พฤติกรรมของสญัญาณการตรวจจบัโหลด
ในแต่ละฟังกช์นัให้เหมาะสมตามตรรกะท่ีตัง้
โปรแกรมไว ้ ระบบรบัประกนัการใชพ้ลงังานขัน้
ต่ำาสุดท่ีจำาเป็นสำาหรบัแต่ละฟังกช์นั
- แพลตฟอรม์ EL: การควบคุมการปรบั
เปล่ียนและการชดเชยทัง้หมดเกิดขึน้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ เซ็นเซอรใ์นระบบตรวจจบัความ
ตอ้งการสำาหรบัฟังกช์นัไฮดรอลิกแต่ละตวัของ
เคร่ืองจกัร ทำาให้สามารถจดัการไดอ้ย่างรวดเร็ว
ดว้ยความแม่นยำาสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุดใน
แง่ของการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยั
ของระบบ

OC Open Centre Platform オープンセンタープラットフォーム แพลตฟอรม์ศูนยก์ลางเปิด

LS Load Sensing Platform ロードセンシングプラットフォーム แพลตฟอรม์การตรวจจบัโหลด

HL Hybrid Load Sensing Platform ハイブリッドロードセンシングプラット
フォーム แพลตฟอรม์การตรวจจบัโหลดแบบไฮบริด

EL Electronic Load Sensing Platform 電子負荷検知プラットフォーム แพลตฟอรม์การตรวจจบัโหลดแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
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up to 250 bar

up to 420 bar

up to 250 bar

up to 350 bar

from 20 l/min to 45 l/min

from 25 l/min to 250 l/min

from 20 l/min to 90 l/min

from 1,5 l/min to 80 l/min

CARTRIDGE VALVES
カートリッジバルブ
วาลว์ตลบั

DIRECTIONAL VALVES
方向バルブ
วาลว์ควบคุมทิศทาง
FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE CONTROL VALVES
圧力制御バルブ
วาลว์ควบคุมแรงดนั

FLOW CONTROL VALVES
フローコントロールバルブ
วาลว์ควบคุมการไหล

SOLENOID OPERATED VALVES
ソレノイド作動バルブ
วาลว์ควบคุมโดยโซลินอยด

CV

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

インラインバルブは、農業、地方自治体、
材料のヘンドリング、コスト調達などの幅
広いアプリケーションで使用されます。
カートリッジは、特定の機能用に設計され
たカスタマイズされたブロックに統合でき
ます。

Cartridge valves are used in a wide range of 
applications such as agriculture, municipal, 
material hendling and costruction.
The cartridges can be integrated in a 
customized block designed for specific 
function.

วาลว์แบบอินไลนถู์กนำาไปใช้ในงานต่างๆ เช่น
การเกษตร เทศบาล การขนยา้ยวสัดุ และการ
ก่อสรา้ง
ตลบัสามารถรวมอยู่ในบล็อกแบบกำาหนดเอง
ท่ีออกแบบมาสำาหรบัฟังกช์นัเฉพาะ

カートリッジバルブは、9/16-18 UNF、3/4-
14 UNF、7/8-14 UNF、1-1/16 -12UNFなどの
標準キャビティに基づいて設計されていま
す。
一連の特別なキャビティカートリッジが利用
可能であり、カスタマイズされたソリューシ
ョンはリクエストに応じて開発できます。

Cartridge valves are designed based on 
standard cavity as such 9/16-18 UNF, 3/4-
14 UNF, 7/8-14 UNF and 1-1/16 -12 UNF.
A series of special cavity cartridges are 
available, customized solution can be 
developed on request.

วาลว์ตลบัไดร้บัการออกแบบตามมาตรฐาน
ช่อง เช่น 9/16-18 UNF, 3/4-14 UNF, 7/8-14 
UNF และ 1-1/16 -12 UNF
มีชุดตลบัช่องแบบพิเศษให้เลือกใช ้ พรอ้ม
โซลูชนัแบบกำาหนดเองท่ีสามารถพฒันาได้
ตามคำาขอ
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up to 250 bar

from 20 l/min to 150 l/min

up to 350 bar

up to 200 l/min

FLOW
フロー
การไหล

FLOW
フロー
การไหล

PRESSURE
圧力
แรงดนั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

IN LINE FITTED VALVES
インラインフィットバルブ
วาลว์ใชง้านอินไลน์

HYDRAULIC INTEGRATED CIRCUIT AND INLINE VALVES
油圧集積回路とインラインバルブ
วงจรรวมไฮดรอลิกและวาลว์อินไลน์

HYDRAULIC INTEGRATED CIRCUIT
油圧集積回路
วงจรรวมไฮดรอลิก

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

The Hydraulic Integrated Circuits are 
designed focusing on Energy Efficiency and 
reduction of weights and dimensions.
The integration of many functions into an 
all-in-one component reduce couplings, 
pipelines and hoses with a huge save of 
space and assembly time.
Inline valves are available as check, cross 
check, relief, flow regulator and limit switch.

วงจรรวมไฮดรอลิกประกอบดว้ยบล็อกกลึง
และวาลว์ตลบั HIC ทุกตวัไดร้บัการออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
วาลว์แบบอินไลน ์ถูกนำาไปใช้ในงานต่างๆ เช่น
การเกษตร เทศบาล การขนยา้ยวสัดุ และการ
ก่อสรา้ง

油圧集積回路は、エネルギー効率と重量と寸
法の削減に重点を置いて設計されています。
多くの機能をオールインワンコンポーネント
に統合することで、カップリング、パイプラ
イン、ホースが削減され、スペースと組み立
て時間が大幅に節約されます。
インラインバルブは、チェック、クロスチェ
ック、リリーフ、フローレギュレーター、リ
ミットスイッチとして利用できます。

วงจรรวมไฮดรอลิกประกอบดว้ยบล็อกกลึง
และวาลว์ตลบั HIC ทุกตวัไดร้บัการออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
วาลว์แบบอินไลน ์ถูกนำาไปใช้ในงานต่างๆ เช่น
การเกษตร เทศบาล การขนยา้ยวสัดุ และการ
ก่อสรา้ง

油圧集積回路は、機械加工されたブロック
バルブとカートリッジバルブで構成されて
います。すべてのHICは、クライアントの
要件を満たすように設計されています。
インラインバルブは、農業、地方自治体、
材料のヘンドリング、コスト調達などの幅
広いアプリケーションで使用されます。

The Hydraulic Integrated Circuits are 
composed by machined block and cartridge 
valves. Every HIC is designed in order to 
satisfy client requirements.
Inline valves are used in a wide range of 
applications such as agriculture, municipal, 
material hendling and costruction.
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ELECTRONIC CONTROL UNITS 
電子制御ユニット�
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส ์

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

Bondioli & Pavesi electronic control units 
(ECUs) allow the implementation of multiple 
functions and are designed specifically 
for use with hydraulic systems in mobile 
and fixed applications, from simple, to 
highly demanding computing power 
systemsthrough the management of fully 
customized ones.

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส ์ (ECU) ของ 
Bondioli & Pavesi ช่วยให้สามารถใช้งาน
ฟังกช์ั่ นต่างๆ ได้และได้รบัการออกแบบ
มาโดยเฉพาะเพ่ือใช้กับระบบไฮดรอลิกใน
แอปพลิเคชันแบบพกพาและแบบอยู่กับท่ี  
ตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงระบบประมวล
ผลท่ีมีความต้องการสูงผ่านการจัดการท่ี
ปรบัแต่งเองทัง้หมด

B o n d i o l i ＆ Pa v e s i 電 子 制 御 ユ ニ ッ ト
（ECU）は、複数の機能の実装を可能に
し、完全にカスタマイズされたシステム
の管理を通じて、単純なものから非常に
要求の厳しいコンピューティングパワー
システムまで、モバイルおよび固定アプ
リケーションの油圧システムで使用する
ために特別に設計されています。

Functional safety requirements are as 
specified in ISO 13849 and ISO 25119 
standards for “Safety Relevant”.
Inputs and outputs are configurable 
(multifunction I/O). Control units can 
interconnect and interact with existing 
vehicle systems (by way of a CAN network, 
for example). The functionalities of all 
models include diagnostics — capable for 
example of detecting safety issues, breaks 
in electrical connections, short circuits and 
open circuits — also monitoring of outputs 
and alarm functions. Output stages provide 
current feedback and are configurable as 
ON/OFF or PWM. The activation of each 
output is controlled by dual enable logic.
B&P has developed specific software with 
a highly intuitive interface (PC ECUTuner) 
for running complete diagnostics on the 
systemand configuring parameters during 
calibration. Other functions obtainable in 
conjunction with additional components 
include remote diagnostics and fleet 
management. Enclosures are rated IP67.

ขอ้กำาหนดดา้นความปลอดภยัในการทำางาน
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน ISO 13849 
และ ISO 25119 สำาหรบั “ความปลอดภยัท่ี
เก่ียวขอ้ง”
อินพุตและเอาตพุ์ตสามารถกำาหนดค่าได้ 
(มลัติฟังกช์ั่น I/O) ชุดควบคุมสามารถเช่ือม
ต่อและโตต้อบกบัระบบยานพาหนะท่ีมีอยู่ได ้
(โดยใชเ้ครือข่าย CAN เป็นตน้) ฟังกช์นัการ
ทำางานของทุกรุ่นรวมการวินิจฉยั - สามารถ
ตรวจจบัปัญหาดา้นความปลอดภยั วงจร
ไฟฟ้าขาดการเช่ือมต่อ ไฟฟ้าลดัวงจร และ
วงจรเปิด - รวมถงึการตรวจสอบเอาตพุ์ต
และฟังกช์นัการเตือนภยั ขัน้ตอนเอาตพุ์ตให้
ฟีดแบคปัจจุบนัและสามารถกำาหนดค่าเป็น
เปิด/ปิดหรือ PWM การเปิดใชง้านของแต่ละ
เอาตพุ์ตจะถูกควบคุมโดยตรรกะการเปิดใช้
งานคู่
B&P ไดพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ฉพาะท่ีมีอินเท
อรเ์ฟซท่ีใชง้านง่ายอย่างมาก (PC ECUTuner) 
สำาหรบัเรียกใชก้ารวินิจฉยัท่ีสมบูรณ์ในระบบ
และกำาหนดค่าพารามิเตอรร์ะหว่างการสอบ
เทียบ ฟังกช์ั่นอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้ไดร่้วมกบั
ส่วนประกอบเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การวินิจฉยัระยะ
ไกลและการจดัการยานพาหนะ ส่ิงท่ีแนบมา
ไดร้บัการจดัอนัดบั IP67

機能安全要件は、「安全関連」のISO 
13849およびISO 25119規格で指定されて
いるとおりです。
入力と出力が構成可能です（多機能I/O）
。コントロールユニットは、既存の車両
システムと相互接続および相互作用でき
ます（たとえば、CANネットワークを介
して）。すべてのモデルの機能には、安
全性の問題、電気接続の切断、短絡、開
回路の検出などの診断機能と、出力およ
びアラーム機能の監視が含まれます。出
力段は電流フィードバックを提供し、ON/
OFFまたはPWMとして構成可能です。各
出力のアクティブ化は、デュアルイネー
ブルロジックによって制御されます。
B＆Pは、システムで完全な診断を実行
し、キャリブレーション中にパラメータ
ーを構成するための、非常に直感的なイ
ンターフェイス（PC ECUTuner）を備え
た特定のソフトウェアを開発しました。
追加のコンポーネントと組み合わせて取
得できるその他の機能には、リモート診
断とフリート管理が含まれます。エンク
ロージャの定格はIP67です。

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน
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Bondioli & Pavesi
Link

SMAT 55 SIL1/PLC
General purpose ECU
汎用ECU
ECU เอนกประสงค ์

SMAT 69 SIL2/PLD
General purpose ECU
汎用ECU
ECU เอนกประสงค ์

SMAT FAN SIL2/PLD
Brushless Fan Drive System
ブラシレスファンドライブシステム
ระบบขบัเคล่ือนพดัลมไรแ้ปรง

SMAT POWER 
FAN SIL1/PLC

Hydraulic Fan Drive System
油圧ファン駆動システム
ระบบขบัเคล่ือนพดัลมไฮดรอลิก

I/O EXPANDER SIL2/PLD
Output Expander (Not programmable)
出力エキスパンダー（プログラム不可）
ตวัขยายเอาตพุ์ต (ไม่สามารถตัง้โปรแกรม
ได)้

SSPro SIL2/PLD
General purpose ECU
汎用ECU
ECU เอนกประสงค ์

SE11 SIL1/PLC
General purpose ECU
汎用ECU
ECU เอนกประสงค ์

SE12 SIL2/PLD
General purpose ECU
汎用ECU
ECU เอนกประสงค ์

SE14 SIL1/PLC
Sprayer Leveling Bar System
スプレーヤーレベリングバーシステム
ระบบแถบปรบัระดบัเคร่ืองพ่น

ELECTRONIC CONTROL UNITS 
電子制御ユニット�
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส ์

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

SAFETY LEVEL
安全レベル
ระดบัความปลอดภยั

Bondioli & Pavesi
Link

GPS, 
GLONASS,

WAAS, 
EGNOS, 
MSAS

HSDPA 
14.4Mbps
HSUPA 

5.76Mbps

CE/ FCC/ IC 
RCM/ PTCRB 
GCF/ AT&T 

ICASA
DoC

ECU for IoT applications
(Suitable for HUB solutions)

IoTアプリケーション用のECU
（HUBソリューションに適しています）

ECU สำาหรบัแอปพลิเคชนั IoT
(เหมาะสำาหรบัโซลูชนั HUB)

CERTIFICATIONS
認定
การรบัรอง

SAT 3G

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

SAFETY LEVEL
安全レベル
ระดบัความปลอดภยั

SAFETY LEVEL
安全レベル
ระดบัความปลอดภยั

SAFETY LEVEL
安全レベル
ระดบัความปลอดภยั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน
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ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS 
アルミ製熱交換器�
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอ้นอลูมิเนียม

SERIE A
THERMAL CAPACITY
熱容量
ความจุความรอ้น

from 0,80 kW to 100,00 kW

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Wide range of highly industrialized heat 
exchangers.
Heat exchangers configurable for all fan 
drives, with DC or AC electric motors and 
hydraulic motors.
Same wide range of cores also available with 
bypass, in both VT thermostatic version and 
VNR pressure version.
Heat exchange fins customizable for heavy 
duty applications.

高度に工業化された幅広い熱交換器。
DCまたはAC電気モーターおよび油圧モー
ターを備えたすべてのファンドライブ用
に構成可能な熱交換器。
VTサーモスタットバージョンとVNR圧力
バージョンの両方で、バイパス付きの同
じ幅広いコアも利用できます。
ヘビーデューティーアプリケーション用
にカスタマイズ可能な熱交換フィン。

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอ้นท่ีใชอ้ย่างจริงจงั
ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนสามารถกำาหนด
ค่ า ไ ด้สำ า ห รับ ตัว ขับ พัด ล ม ทั้ง ห ม ด ด้ว ย
มอเตอร์ไฟฟ้า DC หรือ AC และมอเตอร์ไฮดร
อลิก
น อ ก จ า ก นี้ยัง มี แ ก น ท่ี ห ล า ก ห ล า ย แ บ บ
เดียวกนัให้เลือกใชพ้รอ้มบายพาส ทัง้ในรุ่นเท
อร์โมสแตติก VT และรุ่นแรงดนั VNR
ครีบเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอ้นปรบัแต่งได้
สำาหรบัการใชง้านหนกั

Aluminium heat exchangers are used for 
cooling fluids in the hydraulic systems 
of all mobile equipment and agricultural 
machinery, and in fixed industrial plant and 
machinery.

アルミ製の熱交換器は、すべての移動式
機器や農業機械の油圧システム、および
固定された産業プラントや機械の冷却液
に使用されます。

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนอะลูมิเนียมใช้
สำาหรบัทำาความเย็นของเหลวในระบบไฮดร
อลิกของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเคร่ืองจักร
กลการเกษตรทัง้หมด รวมถงึในโรงงาน
อุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัรกล
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Bondioli & Pavesi specializes in the designing 
and manufacturing of high efficiency 
heatexchangers, large-sized as well, for 
several application sectors such as: 
-  Building and earth moving
-  Agricultural machinery
- Recycling machinery
-  Road machines
- Compressors
-  Wind energy generation
-  Loading and handling
- Industrial systems and machining tools.

Bondioli＆Pavesiは、次のようないくつか
のアプリケーションセクター向けに、大
型の高効率熱交換器の設計と製造を専門
としています。
- 建物と土の移動
- 農業機械
-リサイクル機械
- ロードマシン
-コンプレッサー
- 風力エネルギーの生成
- 読み込みと処理
-産業システムと工作機械。

Bondioli & Pavesi เช่ียวชาญในการออกแบบ
แ ล ะ ผ ลิ ต เ ค ร่ื อ ง แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม ร้ อ น
ประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่สำาหรบัภาคการใช้
งานต่างๆเช่น: 
-  การเคล่ือนยา้ยอาคารและดิน
-  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร
- เคร่ืองจกัรรีไซเคิล
-  เคร่ืองจกัรทำาถนน
- เคร่ืองบีบอดั
-   การสรา้งพลงังานลม
-   การหยิบจบัและการขนถ่าย
- ระบบอุตสาหกรรมและเคร่ืองมือตดัเฉือน

SPECIAL APPLICATIONS HEAT EXCHANGERS
特別なアプリケーション熱交換器
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอ้นการใชง้านแบบพิเศษ

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั
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FAN DRIVE SYSTEMS
ファンドライブシステム
ระบบขบัเคล่ือนพดัลม

FD

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

Operators of mobile equipment and transport 
on vehicles will often be looking to optimize 
performance, reduce noise levels and 
minimize emissions. This is best achieved 
with the aid of a system that can vary the 
dissipation of heat according to the effective 
operating requirements of the machine.

多くのモバイル機器や車両輸送の事業者
は、性能の最適化、騒音レベルの低減、
および排出量の最小化を目指していま
す。これは、機械の効果的な動作要件に
応じて熱の放散を変化させることができ
るシステムの助けを借りて最もよく達成
されます。

ผู้ควบคุมอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและการขนส่ง
บ น ย า น พ า ห น ะ มัก จ ะ ม อ ง ห า ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ การลดระดบัเสียง และการ
ลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งสามารถบรรลุไดดี้
ท่ีสุดดว้ยความช่วยเหลือของระบบท่ีสามารถ
เปล่ียนการกระจายความร้อนได้ตามข้อ
กำาหนดการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของ
เคร่ือง

The FAN DRIVE is a smart system that 
controls the running speed of the heat 
exchanger fan. Decoupling the speed of 
the fan from the revolutions of the engine, it 
becomes possible to program the response 
of the system so as to optimize heat 
exchange and reduce noise.
On receiving signals from sensors or 
from a CAN network, a programmable 
electronic control unit pilots an electric 
or electrohydraulic actuator to adjust the 
speed of the fan on the basis of the effective 
demand for cooling.
The system can be equipped with a reverser 
for blowing the radiator core clean.
Control options include electric, 
electrohydraulic open circuit, load sensing 
and closed circuit.
All electrohydraulic systems can be installed 
on the hydraulic motor or in line, both 
featuring compact dimensions and low 
pressure losses as the changeovers occur 
internally of the control valve body. 
The FAN DRIVE system is advantageous 
in that the engine no longer dictates the 
position of the fan: particularly important in 
situations where space is at a premium.

FAN DRIVEは、熱交換器ファンの回転速度
を制御するスマートシステムです。ファ
ンの速度をエンジンの回転から切り離す
ことで、熱交換を最適化し、ノイズを低
減するようにシステムの応答をプログラ
ムすることが可能になります。
センサーまたはCANネットワークから信
号を受信すると、プログラム可能な電子
制御ユニットが電気または電気油圧アク
チュエータを操縦して、冷却の有効需要
に基づいてファンの速度を調整します。
システムには、ラジエーターコアをきれ
いに吹き飛ばすためのリバーサーを装備
できます。
制御オプションには、電気、電気油圧式
開回路、負荷検知、および閉回路が含ま
れます。
すべての電気油圧システムは、油圧モー
ターに取り付けることも、インラインで
取り付けることもできます。どちらも、
コンパクトな寸法と、コントロールバル
ブ本体の内部で切り替えが行われるため
の低い圧力損失を特長としています。
FAN DRIVEシステムは、エンジンがファン
の位置を決定しなくなるという利点があ
ります。スペースが限られている状況で
は特に重要です。

ตัวขับพัดลมเป็นระบบอัจฉริยะท่ี ควบคุม
ความ เร็ วในการ ทำ าง า นของ พัด ลม แ ล ก
เปล่ียนความร้อน การแยกความเร็วของ
พัดลมออกจากการหมุนรอบเคร่ื องยนต์
ทำาให้สามารถตั้งโปรแกรมการตอบสนอง
ของระบบเพ่ื อเพ่ิ มประสิทธิภาพการแลก
เปล่ียนความร้อนและลดเสียงรบกวน
ในการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือจาก
เครือข่าย CAN หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส ์
ท่ี ตั้งโปรแกรมได้จะขับตัวกระตุ้นไฟฟ้ า
หรืออิเล็กโทรไฮดรอลิกมาปรับความเร็ว
ของพัดลมตามความต้องการในการระบาย
ความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ
ระบบสามารถติดตั้งพัดลมเป่ากลบัสำาหรับ
เป่าแกนหม้อน้ำาให้สะอาด
ตวัเลือกการควบคุม ได้แก่ ไฟฟ้า อิเล็กโทร
ไฮดรอลิก วงจรเปิด การตรวจจบัโหลด และ
วงจรปิด
ระบบอิเล็กโทรไฮดรอลิกทั้งหมดสามารถ
ติดตั้งในมอเตอร์ ไฮดรอลิกหรือแบบอิน
ไลน์ได้ ทัง้คู่มีขนาดกะทดัรดัและการสูญ
เสียแรงดันต่ำ าเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
เกิดขึน้ภายในตวัถงัวาลว์ควบคุม 
ระบบตัวขับพัดลมมีข้อดีท่ี เคร่ืองยนต์ ไม่
เป็นตัวกำาหนดตำาแหน่งของพัดลมอีกต่อ
ไป: ซึ่ งมีความสำาคญัอย่างย่ิงในสถานการณ์
ท่ีมีพืน้ท่ีจำากดั
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MULTIDISC CLUTCHES WITH HYDRAULIC CONTROL
油圧制御付きマルチディスククラッチ
คลตัชแ์บบหลายแผ่นพรอ้มระบบควบคุมไฮดรอลิก

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

TORQUE
トルク
แรงบิด

STANDARD RANGE
標準範囲
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

DISCS
ディスク
จาน

Hydraulic control clutches are the most 
convenient and reliable system for engaging 
or disengaging cardan transmissions, pulleys 
or other components that activate important 
machine functions. 
Hydraulic clutches can also be used as 
hydraulic brake.
Depending on the torque to be transmitted, 
the hydraulic control clutches are available 
with two or more friction discs and different 
dimensions. 
The hydraulic cylinder is fed by a rotating 
distributor, produced by Bondioli & Pavesi, 
or by a shaft of the gearbox, depending on 
the requirements of the application. Smart 
hydraulic control is provided by the Bondioli 
& Pavesi control unit which is programmed 
to manage and optimise clutch operation in 
relation to the needs of the machine.
Bondioli & Pavesi helps builders of mobile 
and industrial machinery design and develop 
hydraulically controlled multidisc clutches 
that meet specific engineering needs.

油圧制御クラッチは、カルダントランスミ
ッション、プーリー、または重要な機械機
能をアクティブにするその他のコンポーネ
ントを接続または切断するための最も便利
で信頼性の高いシステムです。
油圧クラッチは油圧ブレーキとしても使用
できます。
伝達されるトルクに応じて、油圧制御クラ
ッチは、2つ以上の摩擦ディスクと異なる
寸法で利用できます。
油圧シリンダーは、アプリケーションの
要件に応じて、Bondioli＆Pavesiによって
製造された回転ディストリビューター、
またはギアボックスのシャフトによって
供給されます。スマート油圧制御は、機
械のニーズに関連してクラッチ操作を管
理および最適化するようにプログラムさ
れたBondioli＆Pavesiコントロールユニッ
トによって提供されます。
Bondioli＆Pavesiは、モバイルおよび産業
機械の設計および特定のエンジニアリン
グニーズを満たす油圧制御マルチディス
ククラッチの開発を支援します。

คลตัชค์วบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิกเป็นระบบ
ท่ีสะดวกและเช่ือถือได้มากท่ีสุดสำาหรบัการ
เขา้หรือปลดเกียรค์ารด์าน ลูกรอกหรือ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีกระตุน้การทำางานของ
เคร่ืองจกัรท่ีสำาคญั 
คลตัช์ไฮดรอลิกสามารถใช้เป็นเบรกไฮดรอ
ลิกได้
ขึน้อยู่กบัแรงบิดท่ีจะส่ง คลตัชค์วบคุมดว้ยไฮ
ดรอลิกสามารถใช้ไดก้บัจานคลตัชต์ัง้แต่สอง
แผ่นขึน้ไปในขนาดท่ีแตกต่างกนั 
กระบอกไฮดรอลิ กถู กป้ อนโดยจานจ่าย
แบบหมุนซึ่ งผลิตโดย Bondioli & Pavesi 
หรือโดยเพลาของกระปุกเกียร ์ ขึน้อยู่กบั
ความต้องการของการใช้งาน การควบคุม
ไฮดรอลิกแบบสมารท์มีให้ใช้โดยชุดควบคุม
ของ Bondioli & Pavesi ซึ่ งได้รบัการตัง้
โปรแกรมให้จดัการและปรบัการทำางานของ
คลัตช์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
เคร่ือง
Bondioli & Pavesi ช่วยผู้สร้างเคร่ืองจกัร
เคล่ื อนท่ี และอุตสาหกรรมออกแบบและ
พัฒนาคลัตชม์ัลติดิสกท่ี์ควบคุมด้วยระบบ
ไฮดรอลิกซึ่ งตอบสนองความต้องการด้าน
วิศวกรรมเฉพาะ
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KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

The Pump Drive is a gearbox allowing 
the connection of an internal combustion 
engine to one or more hydraulic pumps, and 
consequently used on all items of mobile 
equipment where mechanical power must be 
converted into hydraulic power for the purpose 
of operating travel functions and services.

ตวัขบัป๊ัมเป็นกระปุกเกียรท่ี์ช่วยให้สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในกับป๊ัม
ไฮดรอลิกหน่ึงตวัขึน้ไป และจากนัน้จงึใช้
กับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุกชิ้นท่ีต้องเปล่ียน
พลงังานเชิงกลเป็นพลงังานไฮดรอลิกเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการใช้งานฟังกช์นัการเดิน
ทางและบริการ

ポンプドライブは、内燃エンジンを1つ以
上の油圧ポンプに接続できるギアボック
スであるため、移動機能やサービスを操
作するために機械的動力を油圧に変換す
る必要があるすべてのモバイル機器で使
用されます。

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

MP - M - MPD - REG

SINGLE PUMP DRIVES
シングルポンプドライブ
ตวัขบัป๊ัมเด่ียว
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KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

The Pump Drive is a gearbox allowing 
the connection of an internal combustion 
engine to one or more hydraulic pumps, and 
consequently used on all items of mobile 
equipment where mechanical power must be 
converted into hydraulic power for the purpose 
of operating travel functions and services.

ตวัขบัป๊ัมเป็นกระปุกเกียรท่ี์ช่วยให้สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในกับป๊ัม
ไฮดรอลิกหน่ึงตวัขึน้ไป และจากนัน้จงึใช้
กับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุกชิ้นท่ีต้องเปล่ียน
พลงังานเชิงกลเป็นพลงังานไฮดรอลิกเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการใช้งานฟังกช์นัการเดิน
ทางและบริการ

ポンプドライブは、内燃エンジンを1つ以
上の油圧ポンプに接続できるギアボック
スであるため、移動機能やサービスを操
作するために機械的動力を油圧に変換す
る必要があるすべてのモバイル機器で使
用されます。

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

MULTIPLE PUMP DRIVES
マルチプルポンプドライブ
ตวัขบัป๊ัมหลายทาง
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KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

SPECIAL PUMP DRIVES AND GEARBOXES
スペシャルポンプドライブとギアボックス
ตวัขบัป๊ัมและกระปุกเกียรพิ์เศษ

Bondioli & Pavesi เติบโตขึน้ตลอดหลายปี
ท่ีผ่านมาจากประสบการณท่ี์สำาคัญในการ
พัฒนาและผลิตกระปุกเกียรแ์ละระบบส่ง
กำาลงัแบบบูรณาการ
ปัจจุบันการออกแบบและกำาลังการผลิต
ท่ี แข็ง แกร่ง นี้ มี ใ ห้ บริ การ สำ า หรับ ผู้ผ ลิ ต
เ ค ร่ื อ ง จัก ร เ ค ล่ื อ น ท่ี แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน
อุตสาหกรรมทัง้หมดสำาหรับการออกแบบ
และการใช้ผลิตภัณฑต์ามข้อกำาหนดของ
ลูกคา้

Bondioli & Pavesi has grown throughout 
the years an important experience in the 
development and production of gearboxes 
and integrated power transmission systems.
This strong design and production capacity 
is today available for all manufacturers of 
mobile machines and industrial applications 
for the design and realization of products on 
customer specifications.

Bondioli＆Pavesiは、ギアボックスと統合
された動力伝達システムの開発と製造に
おける重要な経験を何年にもわたって成
長させてきました。
この強力な設計および生産能力は、今
日、顧客の仕様に基づいた製品の設計お
よび実現のために、モバイルマシンおよ
び産業用アプリケーションのすべてのメ
ーカーが利用できます。
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1.  FEM analisys.
2.  Mechanical transmission test benches.
3.  Laboratory measuring contamination. 
4.  Directional control valves test benches.
5.  Gear pump and motors and axial piston 

pump and motors test benches.

1.��FEMアナリシス。
2.�機械式トランスミッションテストベンチ。
3.�汚染を測定する実験室。
4.��方向制御バルブのテストベンチ。
5.�ギアポンプとモーター、およびアキシャルピ
ストンポンプとモーターのテストベンチ。

1.  การวิเคราะห ์FEM
2.  หอ้งทดสอบระบบส่งกำาลงัเชิงกล
3.  หอ้งปฏิบติัการตรวจวดัการปนเป้ือน 
4.  หอ้งทดสอบวาลว์ควบคุมทิศทาง
5.  หอ้งทดสอบป๊ัมและมอเตอรเ์ฟือง และป๊ัมและ

มอเตอรลู์กสูบตามแนวแกน

Copyright©: Bondioli & Pavesi S.p.A.
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