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MAKĐNE SANAYĐ 
VE TĐCARET A.Ş 

    DYNASET hidrolik hortum tamburları, çalışma anında yüksek basınçlı su  
    hortumlarının muhafaza edilmesi ve güvenilir olarak kullanılabilmesi için  
    tasarlanmıştır. Hidrolik hortum tamburları, kanal açma ünitelerinin temel   
    Parçalarıdır.  
 

    Başlıca uygulama alanları: 
 

• Su jeti ile tıkanmış boruları, kanalizasyonları açma ve temizleme, 
• Soğuktan donan boru ve kanalizasyonların çözülmesi, 
• Yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde. 
 

     Çalışırken hortumun çekilmesi ve borunun içine sokulması esnasında hortum tamburu    
    rahatlıkla ve kolayca dönecektir. Hortum tamburu gerek oluduğu hallerde hidrolik olarak 
       kilitlenebilir. 
 

   Hidrolik hortum tamburunun montajı oldukça kolay yapılır. Hortum tamburu, HPW yüksek basınç 
pompasının hidrolik hattına debi denetim valfi kullanılarak bağlanır.  
 

DYNASET hortum tamburları standart olarak  
el ile, isteğe bağlı olarak aşağıdaki pozisyonlara sahip 
solenoid kontrol valfi ile işletilebilir: 
 

• Tamburu kilitlemeyi sağlayan orta konum 
    (nakil esnasında ve depolamada) 
• Tamburu döndürmek için çalışma pozisyonu 
• Tamburun geri sarılmamasını da engelleyen serbest 
çalışma pozisyonu 

DÖNÜŞ HIZI AYARLANMASI 
 

Hortum tamburunun dönüş hızı, 
tambur motoruna giren yağın kontrol 
edilmesi ile gerçeklerştirilir.  
 

Debi ayar valfi gibi bir denetim aracı 
ile bu hız ayarlanabilir.  

TAMBUR SARMA KUVVETĐ AYARI 
 

Tambur sarma kuvveti fabrika çıkışı olarak  
800 N olarak ayarlanmıştır (50 bar basınç için).  
Bu değer basınç ayar valfi ile oynanarak  
değiştirilebilir.  
NOT: Sarma kuvveti hiçbir zaman 800N/ 50 bar  
değerini geçmemelidir. 

DYNASET kanal açma, temizleme ve donan boruları 
çözme ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça geniş bir 
enjektör memesi çeşidi sunar.  
Su jeti, enjektör memelerinin bağlı bulundukları  
hortumla birlikte kanal içinde ilerlemesini sağlar. 

Standart veya isteğe uyarlanmış 
komple kanal açma sistemleri 
mevcuttur.  


