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Clique aqui para encontrar as suas
peças hidráulicas na nossa loja virtual
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TIPO EXPLICAÇÃO

1 Tanque hidráulico O tanque hidráulico retém o fluido hidráulico que permite o funcionamento 
perfeito do empilhador. 

2 Bomba hidráulica
Uma bomba hidráulica é um dispositivo mecânico que converte energia 
mecânica em energia hidráulica. Gera um fluxo com potência suficiente para 
ultrapassar a pressão induzida pela carga.

3 Válvula de
alívio de pressão

A válvula de alívio de pressão abre-se para eliminar a pressão em excesso, 
protegendo o sistema do sobreaquecimento. 

4 Válvula 
de prioridade

A válvula de prioridade garante que as funções cruciais, tais como a direção 
e travagem, recebem fluido hidráulico antes das outras funções a serem 
utilizadas em simultâneo. 

5 Válvula direcional A válvula direcional envia o fluido hidráulico numa ou noutra direção para 
permitir os movimentos necessários do empilhador. 

6 Cilindro de elevação O cilindro de elevação é responsável por mover o mastro para cima e para 
baixo. 

7 Cilindro 
de inclinação O cilindro de inclinação permite inclinar o mastro para a frente e para trás. 

8 Cilindro de ajuste OPCIONAL: os acessórios, tais como os deslocadores laterais ou posiciona-
dores de garfos, precisam de um cilindro de ajuste para funcionarem. 

9 Válvula de direção A válvula de direção, ou orbitrol, permite que o empilhador seja orientado.  

10 Válvula de travão A válvula de travão permite travar os empilhadores com sistemas de 
travagem hidráulicos. 

11 Acumulador O acumulador absorve choques hidráulicos, protegendo a carga, 
o empilhador e o condutor. 

12 Linha de retorno A linha de retorno transporta o fluido hidráulico de novo para o tanque 
depois de a pressão ser libertada de um componente hidráulico. 

13 Mangueiras 
hidráulicas

As mangueiras hidráulicas permitem que o fluido hidráulico flua para cada 
componente no sistema.

DESCUBRA OS NOSSOS SISTEMAS HIDRÁULICOS
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TIPO EXPLICAÇÃO

1 Tanque 
hidráulico

O tanque hidráulico armazena o fluido hidráulico que alimenta a minies-
cavadora.

2 Bomba 
hidráulica

Uma bomba hidráulica é um dispositivo mecânico que converte energia 
mecânica em energia hidráulica. Gera um fluxo com potência suficiente 
para ultrapassar a pressão induzida pela carga.

3 Válvula de
alívio de pressão

A válvula de alívio de pressão elimina a pressão em excesso, mantendo o 
bom funcionamento do sistema. 

4 Válvula de 
controlo de fluxo

A válvula de controlo de fluxo mantém suaves e estáveis os movimentos 
da lança e de quaisquer acessórios. 

5 Válvula 
direcional

A válvula direcional envia o fluido hidráulico numa ou noutra direção 
para permitir os movimentos da miniescavadora. 

6 Joystick 
hidráulico

O joystick hidráulico é essencialmente uma válvula-piloto direcional utilizada 
para mover a lança, o braço e o balde da miniescavadora. 

7 Motor oscilante O motor oscilante permite que a lança e a cabine da miniescavadora 
girem 360°.

8 Transmissão 
final A transmissão final fornece energia aos rastos para mover a escavadora. 

9 Cilindro(s) 
da lança O(s) cilindro(s) da lança move(m) a lança para cima e para baixo. 

10 Cilindro da barra O cilindro do braço ou da barra move o braço para a frente e para trás.

11 Cilindro do balde O cilindro do balde é responsável por mover o balde ou outros acessórios. 

12 Acumulador O acumulador é um amortecedor de choques hidráulicos que protege a 
máquina e o circuito hidráulico.

13 Linha de retorno A linha de retorno permite que o fluido hidráulico libertado dos 
componentes hidráulicos regresse ao tanque. 

14 Mangueiras 
hidráulicas

As mangueiras hidráulicas permitem que o fluido hidráulico flua de uma 
parte do sistema para outra. 
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