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TYP
VNITŘNÍ PRŮMĚR

NÁDOBY (mm)
OBSAH NÁDOBY

(kg)
CENA
(Kč)

4973 240–280 12–20 9 990,-
4974 260–300 12–30 9 990,-
6434 340–385 50–60 11 990,-
4975 550–600 180–200 16 990,-

MAZACÍ SOUPRAVY

Mobilní mazací pumpa
Typ: 6700

- Zařízení využívané k mazání.

- Obsahuje pumpu a výdejní 
hadici 2,5 m s koncovkou.

- Zařízení se plní manuálně 
do nádoby o obsahu 13 l.

- Kolečka umožňují 
jednoduchou 
manipulovatelnost.

Pneumatické čerpadlo na maziva
Typ: 4973, 4974, 4975, 6434

- Vhodné tam, kde dochází k častému používání
maziv.

- Souprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo,
přítlačnou membránu, prachové víko, pojistnou
matku, čistící jednotku stlačeného 
vzduchu, výdejní tlakovou hadici 4 m, 
výdejní pistoli se sklíčidlovou spojkou.

- Výtlak 1500 g/min.

- Max. tlak 40 MPa.

- Souprava se dodává bez nádoby.

- Nádobu lze dokoupit jako příslušenství.

- Soupravu lze dodat na nádoby v rozsahu 
12–200 kg.

Mobilní mazací pumpa   
- Umožňuje využít originální 

mazací náplně, nezávisle 
na zdroji energie.

- Souprava obsahuje: mazací lis, 
prachové víko, přítlačnou
membránu, tlakovou hadici
1,5 m, výdejní nástavec se
sklíčidlovou spojkou.

- Vhodné pro originální náplně 
15–20 kg, s vnitřním 
průměrem nádoby 
240–270 mm.

Ruční mazací pumpa   Typ: 6431

- Jednoduché použití, obsah 0,5 l. 
- Vhodné pro veškeré mazací tuky a náplně.
- Výtlak max. 400 Ba.
- Sestava obsahuje: mazací lis, 

tlakovou hadičku 300 mm, 
sklíčidlovou spojku.

Mazací lis    Typ: 7513

Nový easy FILL 400 si vystačí bez pružinového mechanismu.
Jednoduše se vloží mazací kartuše, nasadí se mazací vlečný píst
a spustí se. Díky vakuu v hlavě maznice se pohybuje píst úplně
sám a hladce nahoru. Díky variabilnímu Stroke-principu se
maznice obsluhuje snadno s minimálním pohybem páky.

Technické údaje: 
Přípojka mazacího lisu na výtlačné straně: M 10 x 1 
Objem plnění (cm³): 400 
Možnosti plnění: 400 g mazací kartuše, DIN 1284 (12 511), (12 514) 
Čerpací tlak až (bar): 400 
Trhací tlak systém (bar): 900 
Trhací tlak hlava mazacího lisu (bar): 1200 
Tloušťka stěny trubky mazacího lisu (mm): 1

Specifikace:
Mazací hadička M 10 x 1, délka 300 mm 
Mazací spojka sklíčidlová M 10 x 1 
Vlečný píst, 10 kusů 
Ergonomické držadlo, neprokluzující, velmi dobré převodové
ústrojí a ruční zvedání 
Přístroj zpracovává tuky NLGI 2 při min. 10 °C. 
Válcovitý závit na trubce mazacího lisu je odolný proti poškození
vůči nárazům a umožňuje rychlé a jednoduché našroubování. 
Rychlé odvzdušnění otočením trubky mazacího lisu o půl otáčky.
Navrženo pro použití v drsných podmínkách.

329,-

6 490,-749,-

3 699,-

Typ: 4976

13 l
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