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Hidrolik parçalarınızı web mağazamızda 
bulmak için buraya tıklayın
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TIP AÇIKLAMA

1 Hidrolik tank Hidrolik tank, sorunsuz çalışması için forkliftin ihtiyacı olan hidrolik sıvıyı 
saklamak içindir. 

2 Hidrolik pompa
Hidrolik pompa, mekanik gücü hidrolik enerjiye dönüştüren mekanik bir 
cihazdır. Yükün neden olduğu basıncın üstesinden gelmek için yeterli güce 
sahip akış üretir.

3 Basınç tahliye
valfi

Basınç tahliye valfi aşırı basıncı tahliye etmek için açılır ve sistemi aşırı 
ısınmadan korur. 

4 Öncelik valfi Öncelik valfi, direksiyon ve frenleme gibi önemli işlevlerin aynı anda 
kullanılan diğer işlevlerden daha önce hidrolik sıvıyı almasını sağlar. 

5 Yön valfi Yön valfi, forkliftin gerekli hareketlerini sağlamak için hidrolik sıvıyı bir yöne 
veya aksi yöne doğru gönderir. 

6 Kaldırma silindiri Kaldırma silindiri, asansörün yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlar. 

7 Eğim silindiri Eğim silindiri asansörün öne ve arkaya doğru eğilmesini sağlar. 

8 Ayar silindiri İSTEĞE BAĞLI: Yana kaydırma veya çatal konumlandırıcı gibi ataşmanlar 
çalışmaları için bir ayar silindirine ihtiyaç duyar. 

9 Direksiyon valfi Direksiyon valfi veya orbitrol, forkliftin yönlendirilmesini sağlar.  

10 Fren valfi Fren valfi, hidrolik fren sistemli forkliftlerde fren işlevi sağlar. 

11 Akümülatör Akümülatör hidrolik şokları emerek yükü, forklifti ve sürücüyü korur. 

12 Dönüş hattı Dönüş hattı, hidrolik bir bileşenden basınç tahliye edildikten sonra hidrolik 
sıvısını depoya geri taşır. 

13 Hidrolik hortumlar Hidrolik hortumlar hidrolik sıvının sistemdeki her bir bileşene akışını sağlar.  
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TIP AÇIKLAMA

1 Hidrolik tank Hidrolik tank, mini ekskavatörün çalışmasını sağlayan hidrolik sıvıyı 
saklamak içindir.

2 Hidrolik pompa
Hidrolik pompa, mekanik gücü hidrolik enerjiye dönüştüren mekanik bir 
cihazdır. Yükün neden olduğu basıncın üstesinden gelmek için yeterli güce 
sahip akış üretir.

3 Basınç tahliye
valfi

Basınç tahliye valfi aşırı basıncı tahliye ederek sistemin sorunsuz 
çalışmasını sağlar. 

4 Akış kontrol 
valfi

Akış kontrol valfi bomun ve tüm ataşmanların hareketlerini düzgün ve 
sabit tutar. 

5 Yön valfi Yön valfi, mini ekskavatörün hareketlerini sağlamak için hidrolik sıvıyı bir 
yöne veya aksi yöne doğru gönderir. 

6 Hidrolik 
kumanda kolu

Hidrolik kumanda kolu aslında mini ekskavatörün bomunu, kolunu ve 
kepçesini hareket ettirmek için kullanılan makaralı bir pilot valftir. 

7 Dönüş motoru Dönüş motoru, mini ekskavatörün bomunun ve kabininin 360° dönmesini 
sağlar.

8  Ayna mahruti Ayna mahruti, ekskavatörü hareket ettiren paletlere güç sağlar. 

9 Bom silindirleri Bom silindirleri bomu yukarı ve aşağı hareket ettirir. 

10 Çubuk silindir Kol veya çubuk silindiri kolu ileri ve geri hareket ettirir.

11 Kepçe silindiri Kepçe silindiri, kepçenin veya diğer bağlantıların hareket etmesini sağlar. 

12 Akümülatör Akümülatör makineyi ve hidrolik devreyi koruyan bir hidrolik amortisördür.

13 Dönüş hattı Dönüş hattı, hidrolik bileşenlerden tahliye edilen hidrolik sıvının tanka 
geri akışını sağlar. 

14 Hidrolik 
hortumlar

Hidrolik hortumlar hidrolik sıvının sistemin bir bölümünden diğerine 
akışını sağlar. 
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