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ZSÍRZÓ KÉSZÜLÉKEK

Pneumatikus szivattyú
kenőanyagok szivattyúzására
4973, 4974, 4975, 6434 sz. típus
- Előnyös főleg ott, ahol gyakori
a kenőanyagok használata - töltés 60 kg.
- A készlet tartalmaz: kocsit, légnyomásos szivattyút,
nyomómembránt, porfedelet, biztosító anyát, sűrített levegős
tisztító egységet, töltő nyomástömlőt 4m, töltőpisztolyt tokmány
kapoccsal.
- Kiszorítás 1500 g/perc.
- Max nyomás 40 MPa.
- A készletet edény nélkül szállítjuk.
- Az edény kiegészítőként vásárolható.
- A készletet 12 - 200 kg edényekhez szállítjuk.

TÍPUS
4973
4974
6434
4975

AZ EDÉNY BELSŐ
AZ EDÉNY
ÁTMÉRŐJE (mm) ŰRTARTALMA (kg)
240–280
12–20
260–300
12–30
340–385
50–60
550–600
180–200

Kézi zsírzó pumpa

ÁR
(Ft)
174 390,178 080,209 510,274 760,-

6431 típus

- Egyszerű használat.
- Űrtartalom 0,5 l.
- Az összes kenőzsírra
és kenőtöltőkre alkalmas.
- Kiszorítás max. 400 Ba.
- A készlet tartalmaz: olajozó prést,
kis nyomástömlőt 300 mm,
tokmány kapcsot.

5 670,-

Kézi zsírozó pumpa
4976 típus

Zsírzó prés

- Lehetővé teszi az eredeti
kenőtöltelék használatát,
az energiaforrástól függetlenül.
- A készlet tartalma:
zsírozó prés, porfedél,
nyomómembrán,
1,5 m nyomástömlő,
töltőpisztoly tokmány kapoccsal.

7513 típus

Zsírzó prés rugós mechanizmus nélkül. Egyszerűen helyezze be
a zsírzó betétet, majd töltse fel és indítsa el. Vákuum hatására
a dugattyú önállóan mozog, simán emelkedik. Minimális
karmozdulattal, könnyen működik.

- Alkalmas eredeti 15–20 kg-os
töltet számára, az edény belső
átmérője 240–270 mm.

Műszaki jellemzők:
Zsír kibocsátási oldal: M 10x1
Töltési térfogat (cm3): 400
Lehetséges töltő anyag: 400 gr, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Nyomás: 400 bar
Hasadó nyomás: 900 bar
Repesztési nyomás: 200 bar
Zsírzó tömlő vastagsága: 1 mm
Jellemzők:
Kenő tömlő: M 10 x 1, hossz: 300 mm
Zsírzó tokmány csatlakozó M 10x1
Dugattyú: 10 db
Ergonómikus fogantyú, nem csúszik, jó erőátvitel, kézi működtetés
Működési környezet: NLGI 2 zsír, min. 10 °C.
Henger alakú, ellenáll ütéseknek, könnyen egyszerűen
felcsavarozható, egyszerű a légtelenítése, a tubust félfordulattal
elforgatva légtelenít.
Nehéz körülmények között is használható.

12 950,189

59 860,Zsírzó pumpa
6700 sz. típus
- Zsírzáshoz használható
berendezés.
- Részei: szivattyú, 2,5 m
töltőtömlő véggel.
- A berendezés segítségével
egy 13 l edény kézileg
tölthető meg.
- A kerekek lehetővé teszik
e berendezés
könnyű mozgatását.
13 l

109 620,-

