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Zsírzó pumpa  6700 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.

Pneumatikus szivattyú
kenőanyagok szivattyúzására
4973, 4974, 4975, 6434 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.

Kézi zsírozó pumpa
- Lehetővé teszi az eredeti kenőtöltelék

használatát, az energiaforrástól
függetlenül.

- A készlet tartalma:
zsírozó prés, porfedél, nyomómembrán,
1,5 m nyomástömlő, töltőpisztoly
tokmány kapoccsal.

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

Kézi zsírzó pumpa   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.

Zsírzó Prés 7513 típus

- Easy Fill 400 zsírzó prés rugó nélküli karos
mechanizmussal működik.

- A kenőpatront behelyezzük a présbe,
a kenőanyag -dugattyút felszereljük
és lenyomjuk.

- 400 g patronokkal tölthető, DIN 1284
(12 511), (12 514).

- Szivattyúzási nyomás akár 400 bar.

- Egyszerű kezelés, minimális karmozgással.

- Igényes körülmények között való
használatra tervezték.

104 100,-

12 500, 61 000,-

4976 típus

13 l

228 200,-

ZSÍRZÓ KÉSZÜLÉKEK
OLAJLEFEJTŐ KÉSZÜLÉKEK

Kézi mozgatású olajtöltő gép
6427 típus

- Kettős működésű szivattyúval ellátott
készülék, szintmérővel együtt.

- Töltő tölcsérrel együtt szállítva!

Paraméterek:
Tömítés: NBR
Töltő tömlő: 2 m
Töltési kapacitás: 220 g/emelés
Max. olaj viszkozitás: SAE 240

Mobil porszívó 
és olajleeresztő
6428 típus

- Alkalmas használt olajok kezelésére.

- 90 l űrtartalmú tartállyal, szintmérővel,
rekesszel az alapvető szerszámok
részére és 20 l térfogatú csappal
rendelkező káddal felszerelve.

- A szívó nyomás kialakítása után kb.
65 l olajat szívhat ki a járműből
(olajhőmérséklet
70–80 °C).

Elektromos olaj leszívó gép
6430 típus

- Alkalmas használt olaj kinyerésére.

- Elektromos szívás (15 l/perc) 2 m
szívótömlővel.

- Kézi vagy elektromos szivattyúzás.

- 7 szondát tartalmaz (3x flexibilis, 
2x rögzített, 1x Mercedes, 1x VW).

- Műanyag tartállyal (20 l) 
van felszerelve.

70 800,-
194 600,-

20 l24 l

TÍPUS
AZ EDÉNY BELSŐ
ÁTMÉRŐJE (mm)

AZ EDÉNY
ŰRTARTALMA (kg)

ÁR
(Ft)

4973 240–280 12–20 163 600,-
4974 260–300 12–30 167 100,-
6434 340–385 50–60 196 700,-
4975 550–600 180–200 258 100,-

5 500,-
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