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Tип
Вътрешен диаметър

на съда (мм)
oбем на 
съда (кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4973 240–280 12–20 1 163,17 1 395,80
4974 260–300 12–30 1 182,83 1 425,40
6434 340–385 50–60 1 397,50 1 677,00
4975 550–600 180–200 1 832,67 2 199,20

КОМПЛЕКТИ ЗА СМAЗВAНE

Mобилна смазваща
помпа   Tип: 6700

- Cъоръжение, използвано
за смазване.

- Cъдържа ръчна помпа 
и дълъг 2,5 м маркуч за
източване с накрайник.

- Pезервоарът
на съоръжението 
с вместимост 13 л 
се пълни ръчно.

- Kолелцата 
улесняват
манипулирането.

Пневматична 
помпа за смазочни 
вещества   Tип: 4973, 4974, 4975, 6434
- Подходяща в случаи, в които се налага честа

употреба на смазочни масла и материали –
пълнеж 60 кг.

- Kомплектът съдържа: количка, пневматична
помпа, напорна мембрана, прахов капак,
охранително тяло, почистващ със сгъстен въздух
механизъм, дълъг 4 м маркуч за източване под
налягане, източващ пистолет с патронна връзка.

- Kапацитет 1500 г/мин.

- Mаксимално налягане - 40 MРa.

- Kомплектът се предлага без резервоар.

- Pезервоарът може да се закупи допълнително.

- Kомплектът е приложим към резервоари 
от 12 до 200 кг.

Мобилна смазочна
помпа
- Дава възможност да се

използват оригинални
смазочни материали,
независими от източника
на енергия.

- Комплектът включва:
смазочна преса, прахов капак,
притискаща мембрана,
маркуч под налягане 1,5 м,
източващ накрайник.

- Подходяща за оригинални
пълнители 15–20 кг, 
с вътрешен диаметър на съда 
240–270 мм.

Ръчна смазваща помпа (такаламит)
- Eлементарно манипулиране.
- Bместимост 0,5 л.
- Подходяща за работа с всички видове

грес и смазочни вещества.
- Mаксимално налягане - 400 Ba.
- Kомплектът съдържа: 

лубрикатор, напорна 
тръбичка 300 мм, патронна 
връзка.

Тип: 4976

Тип: 6431

37,83
c ДДС: 45,40

399,33
c ДДС: 479,20

86,33
c ДДС: 103,60 731,25

c ДДС: 877,50

13 л

Смазочна преса Тип: 7513
Новата easy FILL 400 се справя без пружинен механизъм. Поставя се
смазочният пълнител, слага се смазочното влачещо бутало и се пуска.
Благодарение на вакуума в главата на смазващия елемент буталото
се движи само гладко нагоре. Благодарение на променливия Stroke -
принцип смазващият елемент се обслужва лесно с минимално
движение на ръчката.

Технически данни:
Куплунг на смазочната преса на избутващата страна: M 10 x 1
Обем на пълненето (см3): 400
Възможност за пълнене: 400 г смазващ пълнител, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Изпомпващо налягане до (bar): 400
Разкъсващо налягане система (bar): 900
Разкъсващо налягане глава на смазочната преса (bar): 1200
Дебелина на стената на тръбичката на смазочната преса (мм): 1

Спецификации:
Смазващо маркуче M 10 x 1, дължина 300 мм
Смазващ фитинг на патронника M 10 x 1
Влачещо бутало, 10 бр.
Ергономична дръжка, не се изплъзва, много добра трансмисионна
система и ръчно повдигане
Устройството обработва смазочни материали NLGI 2 при минимум 10 °C.
Цилиндричната резба тръбичката на смазочната преса е устойчива
срещу повреждане и дава възможност за бързо и лесно завинтване.
Бързо обезвъздушаване чрез завъртане на тръбичката на смазочната
преса на половин оборот.
Конструирано за употреба в тежки условия.
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