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- Výkonná a vysoce spolehlivá pneumatická čerpadla
s dlouhou životností.

- Jednoduchá údržba.

- Malé rozměry a nízká hmotnost.

- Na přání zákazníka lze dovybavit: čistící jednotkou, 
výdejní hadicí, pistolí, průtokoměrem atd.

Olejové pneumatické čerpadlo
Typ: 6421 

- Určeno pro čerpání olejů mazadel a podobných kapalin
ze sudů 200 litrů.

- Na přání lze dodat i čerpadlo do 1000 l kontejnerů,
konstrukce čerpadla je z hliníku a uhlíkové oceli, těsnění
NBR.

Připojení vzduchu F 1/4" G
Připojení pro výstup kapaliny F 1/2" G

Parametry:
Maximální výkon: 25 l/min., maximální tlak 2,0 MPa
Spotřeba stlačeného vzduchu: 230 l/min.

Typ: 6422 – doporučená sestava

Čerpadlo 3:1 (6421), výdejní pistole, výdejní 
hadice 4 m, hadice pro připojení vzduchu 6 m, 
uchycení na sud.

Chemické pneumatické čerpadlo
Typ: 6714
- Určeno pro čerpání nemrznoucích směsí a směsí do

ostřikovačů, vhodné pro čerpání ze sudů 200 litrů.
- Konstrukce čerpadla je z nerezu s těsněním VITON.
Připojení vzduchu F 1/4" G
Připojení pro výstup kapaliny F 1/2" G

Parametry:
Maximální výkon: 25 l/min., maximální tlak 0,6 MPa
Spotřeba stlačeného vzduchu: 370 l/min.

Typ: 6715 – doporučená sestava

Čerpadlo 1:1 nerez (6714), výdejní pistole, 
výdejní hadice 4 m, hadice pro připojení vzduchu 6 m,
uchycení na sud.Doporučené příslušenství k sestavám

Průtokoměr
Typ: 7534

- Určen pro vestavbu do potrubí nebo na výdejní
pistole.

- Kapaliny: olej, brzdová kapalina a jiné.

- Ověřitelný.

Parametry:
Připojení: 1/2“ BSP
Rozsah průtoku: 1–10 l/min
Rozsah teploty: –10 až +50 °C
Přesnost: 0,3 %

Úpravná jednotka vzduchu
Typ: 7535

- Určena pro regulaci tlaku stlačeného vzduchu v rozmezí 
od 0 do 12 barů, pro odloučení kondenzátu a hrubých
nečistot z rozvodu stlačeného vzduchu, pro promazávání
pneumatického zařízení.

- Chrání pneumatická zařízení před poškozením a prodlužuje
jejich životnost.

- Pomocí regulačního šroubu je možné regulovat 
množství mazacího oleje dle potřeby.

Parametry:
Max. vstupní tlak: 12 barů
Nastavení: od 0 do12 barů
Průtok: 1800 Nl/min. při 6 barech
Filtr: 10 MIC
Vstupní šroubení: 1/4“ vnitřní

PNEUMATICKÁ ČERPADLA
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Typ: 6422

Pneumatická mobilní plnička oleje
Typ: 6429

- Výkonné, spolehlivé pneumatické čerpadlo 
s dlouhou životností.

- Určeno pro výdej olejů (SAE 130).

- Jednoduchá údržba.

- Zařízení obsahuje: 
čerpadlo 3:1, max. průtok 20 l/min., vozík, výdejní pistoli
s průtokoměrem, výdejní hadici 4 m. 

- Dodáváno bez sudu.

Parametry:
Max. výkon: 20 l/min.
Max. tlak: 2,4 MPa
Spotřeba vzduchu: 350 l/min.
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