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HYPERTRON®  
We are

NOWA POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA Z CIŚNIENIEM ROBOCZYM 6.000 BAR 
Czysta moc, małe nakłady: Układy napędowe przyszłości



6.000  
bar dla  
maksymalnej  
wydajności 
cięcia.



MAKSYMALNA ELIMINACJA 
FLUKTUACJI CIŚNIENIA
Lepsza jakość cięcia, eliminacja delaminacji oraz 

pęknięć w czasie przebijania i to od 500 bar

MINIMALNE WAHANIA 
CIŚNIENIA WYNOSZĄCE 
TYLKO +/- 2 % PRZY 
PEŁNYM OBCIĄŻENIU
Wydłużony okres użytkowania  

komponentów wysokociśnieniowych  

i poprawiona jakość cięcia

ELIMINACJA SKOKÓW 
CIŚNIENIA I MINIMALNE 
SPADKI CIŚNIENIA PRZY 
WŁĄCZANIU I WYŁĄCZANIU 
STRUMIENIA WODY
Ochrona całego systemu wysokociśnienio-

wego od pompy aż po głowicę tnącą

LOGBOOK ZINTEGROWANY 
W URZĄDZENIU STEROW-
NICZYM
Uproszczona obsługa, rejestrowanie i łatwy 

eksport danych eksploatacyjnych przez 

złącze USB

PODŁĄCZENIE KOMPUTE-
RA ZEWNĘTRZNEGO  
ZA POŚREDNICTWEM  
KABLA SIECIOWEGO
Przejęcie sterowania pompy do urząd- 

zenia sterowniczego urządzenia tnącego

POMPY WYSOKOCIŚNIE-
NIOWE HYPERTRON® ODPO-
WIADAJĄ WYMOGOM  
STANDARDU INDUSTRY 4.0

NAPĘD ZA POŚREDNIC-
TWEM POMPY WIELO-
TŁOCZKOWEJ OSIOWEJ  
Z ELEKTRONICZNYM  
REGULATOREM CIŚNIENIA 
HYDRAULICZNEGO 
Niewielkie wahania ciśnienia dzięki  

krótkim czasom przełączania

1

PROSTA OBSŁUGA 

Kolorowy ekran dotykowy z możliwością 

wyboru wielu języków i wyprowadzeniem 

kompleksowych informacji 

OGRANICZENIE PRĄDU 
STARTOWEGO PRZEZ  
ZASTOSOWANIE  
FALOWNIKA 
Zmniejszone zużycie prądu  

przy prądzie rozruchowym

PŁYNNA REGULACJA 
CIŚNIENIA ROBOCZEGO  
OD 500 DO 6.000 BAR
Umożliwia szeroki zakres zastosowań 

urządzenia tnącego

Korzyści

POZIOM WYDAJNOŚCI c 11
OBNIŻONA TEMPERATURA 
ROBOCZA W OBIEGU OLEJU 
HYDRAULICZNEGO UKŁADU 
NAPĘDOWEGO
Wymagana niewielka wydajność chłodzenia, 

wydłużenie okresu użytkowania komponen-

tów hydraulicznych

12
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HYPERTRON® 
6.000 BAR DLA MAKSYMALNYCH WYMAGAŃ WYDAJNOŚCI

Pompy serii HYPERTRON® pracują w klasy mocy 55 kW z wydajnością 

pompy do 3,5 l/min przy ciśnieniu roboczym 6.000 bar. Dzięki  

wysokiemu ciśnieniu roboczemu pompy HYPERTRON® nadają  

się również do najbardziej wymagających zastosowań.

Na zapytanie do pomp wysokociśnieniowych serii HYPERTRON®  

dostępne są również silniki przystosowane do różnych napięć i częstotliwości.
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DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA I 
WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ  
EKSPLOATACJI
Pompa wysokociśnieniowa wypo-

sażona jest w akumulator o dużej 

objętości. Dzięki kombinacji dyna-

micznego napędu oraz objętości 

tłumienia 1,72 l w akumulatorze,  

wahania ciśnienia w układzie  

wysokiego ciśnienia wynoszą tylko  

+/- 2% maksymalnego ciśnienia 

roboczego. Chroni to cały układ 

pompy, wydłuża okres trwałości 

uszczelek wysokociśnieniowych 

i zaworów zwrotnych, a także ma 

pozytywny wpływ na jakość cięcia.

OPTYMALNA  
CHARAKTERYSTYKA CIŚNIENIA
Przy włączaniu i wyłączaniu zawo-

ru głowicy tnącej praktycznie nie 

występuje zjawisko nadmiernego 

ciśnienia. Wbudowany sensor 

ciśnienia mierzy rzeczywistą war-

tość ciśnienia roboczego i w razie 

potrzeby natychmiast ją koryguje. 

Oznacza to istotne zmniejszenie 

wahań ciśnienia wewnątrz pompy  

i jednocześnie również dłuższy 

okres użytkowania wszelkich  

komponentów wysokociśnienio-

wych, znajdujących się między 

pompą wysokociśnieniową a  

głowicą tnącą..

ZAWÓR ROZPRĘŻAJĄCY W OB-
WODZIE WYSOKIEGO CIŚNIENIA
W obwodzie wysokiego ciśnienia 

pompy wbudowany jest zawór  

rozprężający. Uruchamiany jest 

pneumatycznie i aktywowany za 

pomocą przycisku stop lub przez 

obwód wyłącznika awaryjnego. 

Dodatkowo może być on rów-

nież sterowany z zewnątrz, aby w 

razie potrzeby, np. podczas cięcia 

strumieniem wody z materiałem 

ściernym, możliwe jest bezstopnio-

we regulacja ciśnienia przebicia  

od 500 bar.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ  
EKRANU DOTYKOWEGO
Pompa obsługiwana za pośrednic-

twem ekranu dotykowego. Pompa 

wysokociśnieniowa HYPERTRON® 

może być płynnie regulowana 

HYPERTRON®   
Nowy wymiar mocy  
do zastosowań cięcia  
strumieniem wody do  
6.000 bar.

POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE 
SERII HYPERTRON® CHARAK-
TERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI 
WŁAŚCIWOŚCIAMI:

BAZA
Podstawę serii pomp HYPERTRON® 

stanowią znane na naszym rynku  

z niezawodności i łatwości konser-

wacji pompy wysokociśnieniowe  

serii ECOTRON®, HYTRON® i 

SERVOTRON®.

WYSOKA DYNAMIKA  
REGULACJI
W pompach wysokociśnieniowych 

HYPERTRON® pompa wielotłocz-

kowa osiowa z elektronicznym re-

gulatorem ciśnienia hydraulicznego 

napędzana jest przez silnik asyn-

chroniczny z falownikiemi. Agregaty 

hydrauliczne charakteryzują się 

wysoką dynamiką regulacji. Zasto-

sowanie dwóch miękko przełącza-

jących zaworów hydraulicznych o 

specjalnie dopasowanej geometrii 

sterowania zapewnia ekstremalnie 

krótkie czasy  

przełączania..

FILTROWANIE I  
CHŁODZENIE OLEJU
Olej hydrauliczny schładzany  

jest albo przez olejowo-wodny,  

albo przez olejowo-powietrzny  

wymiennik ciepła. Filtrowanie i  

chłodzenie oleju hydraulicznego 

odbywa się w oddzielnym i stałym 

obiegu oleju. Uzyskana dzięki temu 

wysoka jakość oleju pozytywnie 

wpływa na niezawodność eksplo-

atacji i okres użytkowania całego 

układu hydraulicznego. W przypad-

ku wysokich temperatur otoczenia 

dostępny jest opcjonalnie opaten-

towany podwójny system chłodze-

nia, w którym chłodnica olejowo- 

powietrzna i chłodnica olejowo-

-wodna połączone są szeregowo.

MULTIPLIKATOR –  
GŁÓWNY KOMPONENT POMPY
Charakterystyczne dla multiplika-

tora BFT są długie okresy trwałości 

opatentowanych uszczelek wysoko-

ciśnieniowych oraz zaworów  

zwrotnych. Dzięki specjalnej kon-

strukcji położonych na zewnątrz 

zaworów zwrotnych zapewniona 

jest łatwość konserwacji przetwor-

nika ciśnienia. Części zużywające 

się, jak uszczelki wysokociśnieniowe 

i zawory zwrotne, można wymieniać 

indywidualnie. Nie jest konieczny 

kompletny demontaż przetwornika 

ciśnienia.

ŁATWA KONSERWACJA
Dzięki specjalnej konstrukcji 

siłownika wysokociśnieniowego i 

położonych na zewnątrz zaworów 

zwrotnych zapewniona jest łatwość 

konserwacji przetwornika ciśnienia. 

Części zużywające się, jak uszczelki 

wysokociśnieniowe i zawory zwrot-

ne, można łatwo i szybko wymienić. 

BFT, WIODĄCY ŚWIATOWY PRODUCENT  
SYSTEMÓW POMP WYSOKOCIŚNIENIOWYCH, PREZENTUJE:



1    HYDRAULICZNY BLOK  
STEROWNICZY

2   ZAWÓR ROZPRĘŻAJĄCY

3   MULTIPLIKATOR

4    WSKAŹNIK CIŚNIENIA 
WSTĘPNEGO, WSKAŹNIK  
CIŚNIENIA HYDRAULICZNE-
GO, STAN FILTRA OLEJU

5    ASYNCHRONICZNY SILNIK 
ELEKTRYCZNY

6    POMPA WIELOTŁOCZKOWA 
OSIOWA

7    PODWÓJNY ZESPÓŁ  
FILTRACYJNY 5 I 1,2 µM

8   POMPA WSPOMAGAJĄCA

9   EKRAN DOTYKOWY
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w zakresie od 500 do 6.000 bar. 

Wszystkie funkcje ostrzegawcze i 

kontrolne wyświetlane są tekstem 

jawnym. Dane eksploatacyjne są 

rejestrowane i mogą być wywołane 

za pomocą wskaźnika. Dodatkowo 

pompa wyposażona jest w system 

diagnostyczny i elektroniczny dzien-

nik umożliwiający odczyt danych 

eksploatacyjnych i okresów trwało-

ści poszczególnych komponentów 

za pośrednictwem złącza USB.

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO  
STEROWANIA
Wszystkimi ważnymi funkcjami 

można sterować za pośrednictwem 

kabla sieciowego za pomocą pod-

łączenia komputera zewnętrznego. 

Dostępne są zewnętrze przyłącza 

dla uruchomienia/zatrzymania, 

obwodu wyłącznika awaryjnego, 

zaworu redukcji ciśnienia, komu-

nikatów błędu i komunikatów 

eksploatacyjnych. Wartość zadana 

ciśnienia określana jest za pomo-

cą sygnału od 0 do 10 V. Pompy 

wysokociśnieniowe HYPERTRON® 

odpowiadają wymogom standardu 

Industry 4.0

DIAGRAM SYSTEMOWY POMPY 
WYSOKOCIŚNIENIOWEJ HYPERTRON®

ODPŁYW

FILTR 
NISKOCIŚ-
NIENIOWY

POMPA 
WSPOMA-

GAJĄCA

ZAWÓR 
ODCINAJĄCY

REDUKTOR 
CIŚNIENIA

WODA ZASILAJĄCA

ZAWÓR 
ROZPRĘŻAJĄCY

MULTIPLIKATOR

AKUMULATOR PRZYŁĄCZE WYSO-
KOCIŚNIENIOWE

CZUJNIK 
CIŚNIENIA

BLOK 
STERO-
WNICZY 

ZESPÓŁ HYDRAULICZNY STEROWNIK

p
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Multiplikator ciśnienia stosowany w pompach HYPERTRON® jest unikalny nawet wśród pomp BFT.  

Zapewnia on łatwą konserwację i przekonuje unikalnie długimi okresami trwałości.

Centralna listwa przyłączeniowa pompy HYPERTRON® ułatwia uruchomienie.



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE HYPERTRON® 60.55
Moc napędu, silnik główny kW 55,0

Zespół dodatkowy, chłodnica olejowo-powietrzna*) kW 0,28

Zespół dodatkowy, pompa wspomagająca*) kW 0,46

Maks. wydajność pompy przy 6000 bar (dysza 0,30 mm) l/min 3,5

Maks. wydajność pompy przy 5300 bar (dysza 0,33 mm) l/min 3,5

Maks. wydajność pompy przy 4500 bar (dysza 0,35 mm) l/min 4,4

Maks. wydajność pompy przy 4000 bar (dysza 0,40 mm) l/min 4,6

Ciśnienie obliczeniowe bar 6.200

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 6.000

Maks. dopuszczalne ciągłe ciśnienie robocze bar 5.300

Maks. liczba wahnięć multiplikatora 1/min 35

Przełożenie 1:29,75

Objętość akumulatora l 1,72

Pojemność zbiornika oleju l 160

Temperatura otoczenia w przypadku chłodnicy olejowo-powietrznej °C 10–35

Ilość powietrza w przypadku chłodnicy olejowo-powietrznej kg/s 1,15

Temperatura otoczenia w przypadku chłodnicy olejowo-wodnej °C 10–45

Zużycie wody w przypadku chłodnicy olejowo-wodnej, ok. l/min 12

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE
Przyłącze wody 1/2”

Min./maks. wstępne ciśnienie wody bar 1–10

Przyłącze do odpływu 3/8”

Przyłącze wysokociśnieniowe, rury WC 3/8” (ciśnienie nominalne 7.000 bar) M20x1,5

Min./maks. sprężone powietrze bar 5,5–7

Przyłącze sprężonego powietrza 3/8”

Napięcie zasilania V 400

Częstotliwość Hz 50

Prąd pobierany przy 400 V / 50 Hz A 100

Stopień ochrony, szafa sterownicza IP55

Stopień ochrony, pozostałe komponenty IP54

RÓŻNE
Szerokość mm 1.950

Głębokość mm 970

Wysokość mm 1.400

Masa całkowita (bez dodatków) kg 1.400

Maks. poziom hałasu dB(A) ≤ 85

Kolor obudowy srebrno-szary

*) Na zapytanie

Zmiany techniczne zastrzeżone

BFT GMBH JEST 
CZŁONKIEM:

BFT GMBH 
Industriepark 24, A-8682 Hönigsberg

T. +43 3862 303 303 | F. +43 3862 303 304

E. info@bft-pumps.com

WWW.BFT-PUMPS.COM


