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ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ
ČERPADLÁ NA NAFTU A ĽAHKÉ VYKUROVACIE OLEJE

Typ: 6681
- Pohon - 230 V.

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5–20 mPas.

- Sacia hadica umožňuje čerpanie
z ťažko prístupných miest.

- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej
hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej
hadice 4 m, výdajnej pištole,
šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

- V čerpadle je integrované ručné
čerpadlo.

Digitálny prietokomer

Typ: 6682
- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho

a celkového výdaja.
- S pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1–2 %

pri odbere 5–90 l/min.

Typ: 6683
- Pohon 230 V. 

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5–20 mPas.

- Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.

- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m
s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej výdajnej
pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

Digitálny prietokomer

Typ: 6684

- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- S pamäťou.

- Určený pre vnútropodnikový výdaj.

- Garantovaná odchýlka ± 1–2 % pri odbere 5–90 l/min.

Typ: 6685

- Pohon 230 V.

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5–20 mPas.

- Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko
prístupných miest.

- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m
s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej
výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

Digitálny prietokomer
Typ: 6686

- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- S pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1% pri odbere

5–90 l/min.

Typ: 6687
- Pohon 230 V. 

- Sacia trubka 840 mm.

- Možnosť čerpania olejov
do viskozity 200–2000 mPas.

- Čerpadlo je dodávané
vrátane sacej trubky 840 mm,
výdajnej hadice 4 m, 
výdajnej pištole a šróbenia
2" pre inštaláciu na sud
alebo kontajner.

- Nie je vhodné na čerpanie
nafty.

Digitálny prietokomer

Typ: 6688

- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho

a celkového výdaja.
- Určený pre vnútropodnikový

výdaj.
- Garantovaná odchýlka
± 1% pri odbere 5–25 l/min.

Čerpadlá nájdu široké uplatnenie v priemysle, v stavebníctve, v poľnohospodárstve atď.

Čerpadlo pre vysoko-

viskózne oleje SAE 50/80

Čerpadlo pre 
viskózne oleje
Visconet II

441,00
Typ: 6688

891,00
Typ: 6687

1 490,00
Typ: 6685

283,00
Typ: 6686

275,00

275,00
Typ: 6684

331,00
Typ: 6681

601,00
Typ: 668336 l/min.

3,6 kg

55 l/min.

7,3 kg

80 l/min.

12,5 kg
25 l/min.

13,5 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mevatec_37_161-192_6  20.12.20  14:49  Stránka 191


