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HM2C AND HM4C REGELBARE VERDEELBLOKKEN 
BEDIENINGSVOORSCHRIFT 

 
INTRODUCTIE 
Hi-Force manifolds are designed specifically to allow easy control of the 
direction of flow of the systems hydraulic fluid. Both the HM2C and HM4C 
have 3/8’’ NPT outlet ports. Hi-Force manifold blocks provide even greater 
versatility in your hydraulic system. Always specify Hi-Force manifolds for use 
with your Hi-Force hydraulic tools. 
 
VEILIGHEIDS NOTITIES 
MAX. WERKDRUK 
HM2C 700 BAR 
HM4C 700 BAR. 
 
Gebruik deze verdeelblokken niet bij een druk hoger dan 700 bar. 
Zorg dat de Hi-Force hydraulische slangen juist gemonteerd worden aan het 
verdeelstuk. 
Draag geschikte beschermende kleding tijdens het gebruik van hydraulische 
gereedschappen. 
Hou voldoende afstand tijdens de werkzaamheden 
 

AANSLUITING EN BEDIENING VAN VERDEELBLOKKEN 
 

1. Zorg dat alle aansluitingen schoon zijn. Gebruik PTFE tape voor 
alle schroefverbindingen. 
HM2C en HM4C verdeelblokken zijn voorzien van 1 inlaat poort en 
2 (HM2C) of 4 (HM4C) uitlaat poorten en of 2 (HM2C) of 4 (HM4C) 
naald afsluiters. 

Zie afbeelding 1 (HM2C met afsluitdoppen op uitgaande poorten). 
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2. Sluit de slang van de pomp aan op de inlaat aansluiting van het 
verdeelblok. (Inlaat nippel kan desgewenst verwijderd worden). 
Zie afbeelding 2. 

 
3. Sluit de slangen van de cilinders aan op de uitgaande porten. 
4. Door het draaien van de knop(pen) kan met de olietoevoer (of 

afvoer) per cilinder regelen.   
See Figure 3. 
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6. Door het instellen van knop 2, bepaald met de doorstroom snelheid 

van olie via uitlaat poort 2 
Zie afbeelding 4.  

 
7. De ventielen controleren ook de retourgaande oliestroom (van 

cylinder(s) terug naar pomp) 
8. Wanneer de ventielen volledig gesloten zijn, kunnen deze ook gebruikt 

worden om oliestroom retour naar pomp te voorkomen. 
 
 
WAARSCHUWING: WERK NIET ONDER EEN LAST DIE ALLEEN 
ONDERSTEUND WORDT DOOR HYDRAULISCHE CILINDERS. 
 
OPMERKING: WANNEER DE VENTIELEN VOLLEDIG GESLOTEN 
(OF SLECHTS BEPERKT OPEN) ZIJN, KAN HET OVERDRUK 
VENTIEL VAN DE POMP AANGESPROKEN WORDEN, HETGEEN 
WARMTE VAN DE OLIE KAN VEROORZAKEN. 


