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TYPE OMSCHRIJVING

1 Hydraulische tank De hydraulische tank bevat de hydraulische vloeistof waar de heftruck op 
vertrouwt voor een vlekkeloze werking. 

2 Hydraulische pomp
Een hydraulische pomp is een mechanisch toestel dat mechanische kracht 
omzet in hydraulische energie. Het genereert stroming met voldoende 
vermogen om de door de belasting veroorzaakte druk te overwinnen.

3 Overdrukventiel
 

Het overdrukventiel opent om overdruk af te laten, waardoor het systeem 
tegen oververhitting wordt beschermd. 

4 Voorkeurventiel
Het voorkeurventiel zorgt ervoor dat cruciale functies zoals de stuurinrichting 
en de remmen hydraulische vloeistof krijgen vóór andere functies die op 
hetzelfde ogenblik gebruikt worden. 

5 Richtingsventiel Het richtingsventiel stuurt hydraulische vloeistof in de ene of de andere 
richting om de bewegingen van de heftruck mogelijk te maken. 

6 Hefcilinder De hefcilinder is verantwoordelijk voor het op en neer bewegen van de mast. 

7 Neigcilinder De neigcilinder laat de mast naar voren en naar achteren kantelen. 

8 Stelcilinder OPTIONEEL: Voorzetapparaten zoals een zijverschuiver of vorkversteller 
gebruiken een stelcilinder om te functioneren. 

9 Stuurventiel Het stuurventiel, of de orbitrol, maakt het mogelijk de heftruck te besturen.  

10 Remventiel Het remventiel maakt het mogelijk te remmen op heftrucks met hydraulische 
remsystemen. 

11 Accumulator De accumulator absorbeert hydraulische schokken en beschermt zo de lading, 
de heftruck en de bestuurder. 

12 Retourleiding De retourleiding voert hydraulische vloeistof terug naar de tank nadat de 
druk van een hydraulisch onderdeel is gelost. 

13 Hydraulische 
slangen

Hydraulische slangen voeren hydraulische vloeistof naar elk onderdeel van 
het systeem.  
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TYPE OMSCHRIJVING

1 Hydraulische 
tank

De hydraulische tank bevat de hydraulische vloeistof die de minigraver 
aandrijft.

2 Hydraulische 
pomp

Een hydraulische pomp is een mechanisch toestel dat mechanische kracht 
omzet in hydraulische energie. Het genereert stroming met voldoende 
vermogen om de door de belasting veroorzaakte druk te overwinnen.

3 Overdrukventiel
 

Het overdrukventiel laat de overdruk ontsnappen, waardoor het systeem 
soepel blijft werken. 

4 Debietregel- 
ventiel

Het debietregelventiel houdt de bewegingen van de giek en eventuele 
voorzetapparaten soepel en stabiel. 

5 Richtingsventiel Het richtingsventiel stuurt hydraulische vloeistof in de ene of de andere 
richting om de bewegingen van de minigraver mogelijk te maken. 

6 Hydraulische 
joystick

De hydraulische joystick is in essentie een gestuurd regelventiel dat 
wordt gebruikt om de giek, arm en bak van de minigraver te bewegen. 

7 Zwenkmotor De zwenkmotor maakt het mogelijk de giek en de cabine van de minigraver 
360° te draaien.

8 Eindaandrijving De eindaandrijving drijft de rupsbanden aan die de minigraver 
voortbewegen. 

9 Giekcilinder(s) De giekcilinder(s) beweegt/bewegen de giek op en neer. 

10 Armcilinder De armcilinder beweegt de arm naar voren en naar achteren.

11 Graafbakcilinder De graafbakcilinder is verantwoordelijk voor het bewegen van de graaf-
bak of andere uitrustingsdelen. 

12 Accumulator De accumulator is een hydraulische schokdemper die de machine en het 
hydraulische circuit beschermt.

13 Retourleiding Via de retourleiding kan hydraulische vloeistof die vrijkomt uit 
hydraulische onderdelen, terugstromen naar de tank. 

14 Hydraulische 
slangen

Hydraulische slangen laten de hydraulische vloeistof van het ene deel 
van het systeem naar het andere stromen. 
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