Mevatec_38_161-192_6 03.01.22 15:07 Stránka 189

PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

- Výkonné a vysoko spoľahlivé pneumatické
čerpadlá s dlhou životnosťou.

Olejové pneumatické čerpadlo

291,00

Typ: 6421

- Jednoduchá údržba.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť.

- Určené na čerpanie olejov, mazadiel a podobných kvapalín
z 200 l sudov.

- Na želanie zákazníka možno dovybaviť: čistiacou
jednotkou, výdajnou hadicou, pištoľou,
prietokomerom atď.

- Na želanie je možné dodať aj čerpadlo do 1000 l
kontajnerov, konštrukcia čerpadla je z hliníka a uhlíkovej
ocele, tesnenie NBR.
Pripojenie vzduchu F 1/4" G
Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G
Parametre:
Maximálny výkon 20 l/min., maximálny tlak 2,0 MPa
Spotreba stlačeného vzduchu: 350 l/min.
Typ: 6422 – odporúčaná zostava
Čerpadlo 3:1 (6421), výdajná pištoľ,
výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie vzduchu 6 m,
uchytenie na sud.

668,00

Chemické pneumatické čerpadlo

625,00

Typ: 6714

- Určené na čerpanie nemrznúcej zmesi a zmesi do
ostrekovačov, vhodné na čerpanie z 200 l sudov.
- Konštrukcia čerpadla je z nerezu s tesnením VITON.
Pripojenie vzduchu F 1/4" G
Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G
Parametre:
Maximálny výkon: 25 l/min., maximálny tlak 0,6 MPa
Spotreba stlačeného vzduchu: 370 l/min.
Typ: 6715 – odporúčaná zostava
Čerpadlo 1:1 nerez (6714), výdajná pištoľ,
výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie
vzduchu 6 m, uchytenie na sud.

Typ: 6422
Odporúčané príslušenstvo k zostavám

1 260,00

Prietokomer
Typ: 7534

Pneumatická mobilná plnička oleja

- Určený na zabudovanie do potrubia alebo
na výdajnú pištoľ.

Typ: 6429

- Kvapaliny: olej, brzdová kvapalina a iné.

- Výkonné, spoľahlivé pneumatické čerpadlo s dlhou
životnosťou.

- Ciachovateľný.
Parametre:
Pripojenie: 1/2" BSP
Rozsah prietoku: 1–10 l/min.
Rozsah teploty: –10 až +50 °C
Presnosť: 0,3 %

242,00

- Určené na výdaj olejov (SAE 130).
- Jednoduchá údržba.
- Zariadenie obsahuje: čerpadlo 3:1, max. prietok 20 l/min.,
vozík, výdajnú pištoľ s prietokomerom, výdajnú hadicu
4 m.

Úpravná jednotka vzduchu

- Dodávané bez suda.

Typ: 7535

Parametre:
Max. výkon: 20 l/min.
Max. tlak: 2,4 MPa
Spotreba vzduchu: 350 l/min.

- Určená na reguláciu stlačeného vzduchu v rozpätí
od 0 do 12 barov, na oddelenie kondenzátu a hrubých
nečistôt z rozvodu stlačeného vzduchu, na premazávanie
pneumatického zariadenia.
- Chráni pneumatické zariadenia pred poškodením a predlžuje
ich životnosť.
- Pomocou regulačnej skrutky je možné regulovať množstvo
mazacieho oleja podľa potreby.

820,00

Parametre:
Max. vstupný tlak: 12 barov
Nastavenie: od 0 do 12 barov
Prietok: 1800 Nl/min., pri 6 baroch
Filter: 10 MIC
Vstupný závit: 1/4" vnútorný

63,00
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Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

