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- Wydajne i wysoce sprawne pneumatyczne
czerpadła z długą żywotnością.

- Łatwa obsługa.

- Małe rozmiary i waga.

- Na życzenie klienta możemy dostarczyć: filtr, 
przepływomierz, pistolet, wąż, itd.

Pneumatyczna pompa olejowa
Typ: 6421 

- Przeznaczona do pompowania olejów, smarów
i podobnych cieczy z beczek 200 l.

- Opcjonalnie można dostarczyć również pompę do
pojemników 1000 l, konstrukcja pompy jest wykonana
z aluminium i stali węglowej, uszczelnienie NBR.

Podłączenie powietrza F 1/4" G
Podłączenie do wyjścia cieczy  F 1/2" G

Parametry:
Moc maks.: 20 l/min., ciśnienie maks. 2,0 MPa
Pobór sprężonego powietrza: 350 l/min.

Typ: 6422 – zalecany zestaw
Pompa 3:1 (6421), nalewak, wąż 4 m, 
wąż do podłączenia powietrza 6 m, uchwyt do beczki.

Pneumatyczna pompa chemiczna
Typ: 6714
- Przeznaczona do pompowania mieszanek chłodzących

i mieszanek do spryskiwaczy, odpowiednia do beczek 200 l.
- Konstrukcja pompy jest wykonana ze stali nierdzewnej

z uszczelnieniem VITON.
Podłączenie powietrza F 1/4" G
Podłączenie do wyjścia cieczy F 1/2" G

Parametry:
Moc maks.: 25 l/min., ciśnienie maks. 0,6 MPa
Pobór sprężonego powietrza: 370 l/min.

Typ: 6715 – zalecany zestaw
Pompa 1:1 ze stali nierdzewnej (6421), 
nalewak, wąż 4 m, wąż do podłączenia powietrza 6 m, 
uchwyt do beczki.Zalecane akcesoria do zestawów

Przepływomierz
Typ: 7534

- Przeznaczony do montażu do rur lub na nalewak.

- Do oleju, płynu hamulcowego lub innych cieczy.

- Sprawdzalny.

Parametry:
Podłączenie: 1/2" BSP
Zakres przepływu: 1–10 l/min
Zakres temperatur: –10 do +50 °C
Dokładność: 0,3 %

Urządzenie do regulacji powietrza
Typ: 7535

- Przeznaczone do regulacji ciśnienia sprężonego powietrza
w zakresie od 0 do 12 bar, do oddzielenia kondensatu
i większych nieczystości z przewodu sprężonego powietrza,
do smarowania urządzenia pneumatycznego.

- Chroni urządzenia pneumatyczne przed uszkodzeniem
i wydłuża ich żywotność.

- Przy pomocy śruby regulacyjnej można regulować ilość oleju
smarującego w zależności od potrzeb.

Parametry:
Maks. ciśnienie wejściowe: 12 bar
Regulacja: od 0 do 12 bar
Przepływ: 1800 Nl/min. przy 6 bar
Filtr: 10 MIC
Podłączenie wejściowe: 1/4" wewnętrzne

POMPY PNEUMATYCZNE
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Typ: 6422

Pneumatyczna mobilna 
nalewaczka oleju
Typ: 6429

- Wydajna, niezawodna pompa pneumatyczna o długiej
żywotności.

- Przeznaczona do nalewania olejów (SAE 130).

- Prosta konserwacja.

- Urządzenie zawiera:
pompę 3:1, maks. przepływ 20 l/min., wózek, nalewak
z przepływomierzem, wąż 4 m.

- Dostarczana bez beczki.

Parametry:
Maks. moc: 20 l/min.
Maks. ciśnienie: 2,4 MPa
Pobór powietrza: 350 l/min.

2 873,00
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