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Hydrauliekslang rubber
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De sectie Z wordt aanbevolen voor retour- en zuigleidingen.
De sectie P wordt aanbevolen voor persleidingen.
3. Het snijpunt dat de getrokken lijn van links naar rechts 

maakt met de middelste kolom B, geeft de juiste diame-
ter (in mm) van de betreffende slang aan.

Voorbeeld:

Welke slangdoorlaat is vereist als een opbrengst van 20
liter per minuut dient te worden gerealiseerd in een 
persleiding? 
Vanuit het punt op de linker kolom A die de waarde 20
weergeeft, wordt een lijn naar het aanbevolen gebied P op
de rechter kolom 
C getrokken. In dit voorbeeld 3 m/s. Bij het doortrekken
van de lijn wordt de middelste kolom B op 12 mm 
doorsneden. 
Vervolgens wordt de dichtstsbijzijnde standaarddoorlaat als
doorlaat genomen:

Gewenste doorlaat:12 mm.
Gekozen doorlaat: 1/2" (12.7 mm).

SLANG- EN SLANGTOEBEHOREN
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Hydrauliekslang rubber

1 242 75,4
2 466 146 66,1
4 996 293 133 58,6
8 2433 613 250 117
10 3540 880 355 144 45,4
15 1776 660 273 68,6 27,4
20 3080 1129 462 116 41,4 18,1
30 2159 887 228 81,8 31,8
40 1496 379 141 50,0 14,0
50 555 192 75,0 21,5
60 756 263 111 29,6 9,87
70 970 373 154 37,4 13,3
80 1250 475 200 49,1 16,8 6,91
90 1531 560 237 66,0 21,1 8,50
100 653 274 73,1 25,1 10,0 2,71
125 964 393 103 35,6 14,5 3,79
150 567 147 49,8 19,4 5,44
175 735 186 60,4 26,5 7,12 3,06
200 920 228 83,3 33,3 8,63 3,79
250 347 124 49,9 13,2 6,01
300 475 162 68,2 17,3 7,77 2,52
400 832 303 118 32,4 13,9 4,54
500 1159 425 164 43,3 19,4 6,38
600 562 222 57,4 25,8 8,49
700 733 301 78,2 34,6 11,2
800 924 383 98,4 43,4 13,8
900 1144 468 118 53,2 16,2
1000 553 140 67,5 19,6

DRUKVERLIES IN SLANGEN

Het drukverlies in de onderstaande tabel is weergeven in 
millibar. Het weergegeven drukverlies heeft betrekking op een
slanglengte van 1 meter, waarbij geen koppelingen aan de slang
zijn bevestigd. De olietemperatuur bedraagt voor de weergege-
ven drukverliezen 21°C.

Voorbeeld:
Een slang met een doorlaat van 15,9 mm (groep 10) met een
hydraulisch debiet van 125 l/m geeft over 1 meter slang een
drukverlies van 964 millibar.

N.W. 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 60 75
SLANG Ø INW. 4,8 6,4 8,0 9,5 12,7 15,9 19,0 25,4 31,8 38,1 50,8 60,3 76,2

Tabel drukverlies over een slanglengte van 1 meter 
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SLANGLENGTE

1. Bij rechte slangmontage dient de lengte van de slang en de te
overbruggen afstand juist op elkaar te zijn afgestemd. Om 
lengteveranderingen die ontstaan bij het onder druk zetten van 
de slang te kunnen opvangen (-4%....+2%) dient de slang 
voldoende extra lengte te hebben: zie figuur 1.

2. Door het toepassen van haakse verbindingen en leidingbeugels
kan een goede geleiding van de slang worden verkregen.
Overbodige slanglengte, teneinde een verbetering van het uiterlijk
van het geheel, dient te worden vermeden: zie figuur 2.

3. Bij bewegende onderdelen waaraan de slang is bevestigd, moet
de lengte van de slang afdoende zijn, zodat afknellen, te kleine
buigradius en slijtage wordt voorkomen: zie ook figuur 3.

SLANGRADIUS

4. De buigradius van de slang moet boven de vereiste minimum
waarde van de buigradius (R) die in de tabel van de betreffende
slang is weergeven liggen om knikken en doorstroomverminde-
ring te voorkomen. Bij een gebogen slang wordt vanaf de 
koppeling een ongebogen lengte van 6x de slangdiameter 
aanbevolen: zie figuur 4.
L min. = 1,5 x buitendiameter van de slang.

5. Als de buigradius van de slang beneden het vereiste minimum is,
dienen haakse verbindingen te worden toegepast om zo scherpe
bochten te vermijden: zie figuur 5.

BUIGING SLANG

6. Buiging in slangen direct achter de verbinding moet altijd 
worden voorkomen. Gebruik daarom haakse koppelingen om de 
slang achter de koppeling een recht vervolg te geven: 
zie figuur 6.

7. Omdat slangen onder druk uitzetten, mogen deze niet in bochten
worden vastgezet omdat een bocht de lengteverandering kan
absorberen. Tevens mogen hoge- en lagedrukleidingen niet samen
worden vastgeklemd: zie figuur 7.

MONTAGERICHTLIJNEN VOOR SLANGEN.

Het is voor uw veiligheid en de levensduur van de slang belangrijk de hier gegeven
montagerichtlijnen voor slangen in acht te nemen. In de hieronder staande voorbeel-
den zijn de belangrijkste montage voorschriften opgenomen. In geval van twijfel doet
u er verstandig aan met één van onze productspecialisten contact op te nemen.

SLANG- EN SLANGTOEBEHOREN
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ROTEREN SLANG

8. Verdraaien en torderen van de slang kan worden voorkomen
door de slang in hetzelfde vlak te buigen als de beweging van het
onderdeel waaraan de slang is bevestigd: zie figuur 8.

9. Verdraaiing van slangen die op twee plaatsen gebogen zijn moet
worden voorkomen. Dit kan worden gerealiseerd door de slang
op het wisselpunt van de twee vlakken vast te zetten: 
zie figuur 9.

10. Bij montage van de slang moet absoluut worden voorkomen dat
deze gedraaid wordt gemonteerd. Komt de slang onder druk, dan
kan een verdraaiing resulteren in een slangstoring en/of het los-
draaien van de verbinding: zie figuur 10.

SLANGVERBINDINGEN

11. Getracht moet worden het aantal pijpdraad-verbindingen tot een
minimum te reduceren. Dit wordt bereikt door de juiste 
hydraulische verbinding toe te passen in plaats van snijring- 
verbindingen: zie figuur 11.

12. Om spanning op slangverbindingen te vermijden en overzichtelij-
ke installaties te verkrijgen is het aan te bevelen om haakse ver-
bindingen te gebruiken: zie figuur 12.

GELEIDING SLANG

13. Voor elke slang is het temperatuursbereik weergeven. Een hoge
omgevingstemperatuur verkort echter altijd de levensduur van
een slang. Vermijd daarom het contact van de slang met hete
delen door slangisolatie en/of leidingbeugels: zie figuur 13.

14. Slijtage aan de slang moet tot een minimum worden terug-
gebracht. Lengteveranderingen die ontstaan tijdens het onder
druk zetten van de slang moeten worden opgevangen door
gebruik te maken van slangbeugels (gebruik de juiste maat!) ter
ondersteuning van lange slangen en/of de constructie zo uit te
voeren dat de slangen van bewegende delen worden weggehou-
den: zie figuur 14.

SLANG- EN SLANGTOEBEHOREN


