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TYP
VNITŘNÍ PRŮMĚR

NÁDOBY (mm)
OBSAH NÁDOBY

(kg)
CENA
(Kč)

4973 240–280 12–20 10 990,-
4974 260–300 12–30 11 290,-
6434 340–385 50–60 13 490,-
4975 550–600 180–200 17 390,-

Mobilní mazací pumpa
Typ: 6700

- Zařízení využívané k mazání.

- Obsahuje pumpu a výdejní 
hadici 2,5 m s koncovkou.

- Zařízení se plní manuálně 
do nádoby o obsahu 13 l.

- Kolečka umožňují 
jednoduchou 
manipulovatelnost.

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

- Vhodné tam, kde dochází k častému používání
maziv.

- Souprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo,
přítlačnou membránu, prachové víko, pojistnou
matku, čistící jednotku stlačeného 
vzduchu, výdejní tlakovou hadici 4 m, 
výdejní pistoli se sklíčidlovou spojkou.

- Výtlak 1500 g/min.

- Max. tlak 40 MPa.

- Souprava se dodává bez nádoby.

- Nádobu lze dokoupit jako příslušenství.

- Soupravu lze dodat na nádoby v rozsahu 
12–200 kg.

Mobilní mazací pumpa   
- Umožňuje využít originální mazací

náplně, nezávisle na zdroji energie.

- Souprava obsahuje: mazací lis, prachové
víko, přítlačnou membránu, tlakovou
hadici 1,5 m, výdejní nástavec se
sklíčidlovou spojkou.

- Vhodné pro originální náplně 15–20 kg,
s vnitřním průměrem nádoby
240–270 mm.

Ruční mazací pumpa   Typ: 6431

- Jednoduché použití, obsah 0,5 l. 
- Vhodné pro veškeré mazací tuky a náplně.
- Výtlak max. 400 Ba.
- Sestava obsahuje: mazací lis, 

tlakovou hadičku 300 mm, 
sklíčidlovou spojku.

Mazací lis    Typ: 7513

- Pákový lis Easy Fill 400 s pákovým
mechanismem bez pružinového
mechanismu.

- Do lisu se vkládá mazací kartuše, nasadí
se mazací vlečný píst a spustí se.

- Možné plnit kartuší 400 g, DIN 1284
(12 511), (12 514).

- Čerpací tlak až 400 barů.

- Variabilní Stroke-princip pro snadnou
obsluhu s minimálním pohybem páky.

- Navrženo pro použití v náročných
podmínkách.

369,-

6 990,-

849,- 4 190,-

Typ: 4976

13 l

15 990,-

MAZACÍ SOUPRAVY
OLEJOVÉ SOUPRAVY

Ruční mobilní plnička oleje
Typ: 6427

- Sestava s dvojčinným čerpadlem. Nádoba je 
vybavena stavoznakem pro kontrolu
množství hladiny v nádobě.

- V ceně plnící trychtýř!

Parametry:
Těsnění: NBR
Délka výdejní hadice: 2 m
Výdej za 1 cyklus pákou: 220 g
Max. viskozita oleje: 240 SAE

Mobilní vysavač a vypouštěč
oleje
Typ: 6428

- Vhodný na manipulaci s vyjetými oleji.

- Vybaveno zásobníkem o objemu 90 l,
hladinoměrem, přihrádkou pro
základní nářadí a výškově
nastavitelnou vanou o objemu 20 l
s kohoutkem.

- Po vytvoření podtlaku 
lze vysávat cca 65 l 
oleje z vozidla 
(teplota oleje 70–80 °C).

Elektrická odsávačka oleje
Typ: 6430

- Vhodné pro odsávání použitého oleje.

- Elektrické sání (15 l/min.) se sací hadicí
(2 m).

- Manuální nebo elektrické vypouštění.

- Obsahuje 7 sond (3x flexibilní, 2x pevná,
1x pro Mercedes, 1x pro VW).

- Vybaveno plastovou 
nádobou (20 l).

4 890,- 13 490,-

20 l
24 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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