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TYP
VNÚTORNÝ PRIEMER

NÁDOBY (mm)
OBSAH NÁDOBY

(kg)
CENA
(EUR)

4973 240–280 12–20 431,00
4974 260–300 12–30 440,00
6434 340–385 50–60 518,00
4975 550–600 180–200 686,00

MAZACIE SÚPRAVY

Ručná mobilná mazacia 
pumpa   Typ: 6700

- Zariadenie využívané 
k mazaniu.

- Obsahuje ručnú pumpu 
a výdajnú hadicu 2,5 m
s koncovkou.

- Zariadenie sa plní 
manuálne do nádoby 
s obsahom 13 l.

- Kolieska umožňujú 
jednoduchú 
manipulovateľnosť.

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

- Vhodné tam, kde dochádza
k častému používaniu mazív - náplň 60 kg.

- Súprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo,
prítlačnú membránu, prachové veko, poistnú
matku, čistiacu jednotku stlačeného vzduchu,
výdajnú tlakovú hadicu 4 m, výdajnú pištoľ so
spojkou.

- Výtlak 1500 g/min.

- Max. tlak 40 MPa.

- Súprava sa dodáva bez nádoby.

- 60 l nádobu možno dokúpiť ako príslušenstvo.

- Súpravu je možné dodať na nádoby v rozsahu 
12–200 kg.

Mobilná mazacia pumpa
- Umožňuje využiť originálne 

mazacie náplne, nezávisle
na zdroji energie.

- Súprava obsahuje: mazací lis,
prachové veko, prítlačnú
membránu, tlakovú hadicu 
1,5 m, výdajný nadstavec 
s rýchlospojkou.

- Vhodná pre originálne náplne 
15–20 kg, s vnútorným
priemerom nádoby
240–270 mm.

Ručná mazacia pumpa   Typ: 6431

- Jednoduché použitie.

- Obsah 0,5 l.

- Vhodná na akékoľvek mazacie 
tuky a náplne.

- Výtlak max. 400 Ba.

- Zostava obsahuje: mazací lis, 
tlakovú hadičku 300 mm, spojku.

14,50

271,0037,00

159,00

Typ: 4976

13 l

Mazací lis    Typ: 7513

Nový easy FILL 400 si vystačí bez pružinového mechanizmu.
Jednoducho sa vloží mazacia kartuš, nasadí sa mazací vlečný
piest a spustí sa. Vďaka vákuu v hlave maznice sa pohybuje piest
úplne sám a hladko nahor. Vďaka variabilnému Stroke-princípu
sa maznica obsluhuje jednoducho s minimálnym pohybom páky.

Technické údaje: 
Prípojka mazacieho listu na výtlačnej strane: M 10 x 1
Objem plnenia (cm3): 400
Možnosti plnenia: 400 g mazacia kartuš, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Čerpací tlak až (bar): 400
Trhací tlak systém (bar): 900
Trhací tlak hlava mazacieho lisu (bar): 1200
Hrúbka steny trubky mazacieho lisu (mm): 1

Špecifikácie: 
Mazacia hadička M 10 x 1, dĺžka 300 mm
Mazacia spojka skľučovadlová M 10 x 1
Vlečný piest, 10 ks
Ergonomický držiak, neprešmykujúci, veľmi dobré prevodové
ústrojenstvo a ručné zdvíhanie
Prístroj spracováva tuky NLGl 2 pri min. 10 °C.
Valcovitý závit na trubke mazacieho lisu je odolný voči poškodeniu,
voči nárazom a umožňuje rýchle a jednoduché naskrutkovanie. 
Rýchle odvzdušnenie otočením trubky mazacieho lisu o pol otáčky.
Navrhnuté na použitie v drsných podmienkach.

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