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MAZACIE SÚPRAVY
OLEJOVÉ SÚPRAVY
Pneumatické čerpadlo na mazivá

Ručná mazacia pumpa

Typ: 4973, 4974, 4975, 6434
- Vhodné tam, kde dochádza k častému používaniu
mazív – náplň 60 kg.

- 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.

Typ: 6431

16,00

- 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.

Ručná mobilná mazacia
pumpa Typ: 6700

- Súprava sa dodáva bez nádoby.
- 60 l nádobu možno dokúpiť ako príslušenstvo.

- Zariadenie využívané k mazaniu.

- Súpravu je možné dodať na nádoby v rozsahu
12–200 kg.
TYP
4973
4974
6434
4975

Mazací lis

VNÚTORNÝ PRIEMER
NÁDOBY (mm)
240–280
260–300
340–385
550–600

OBSAH NÁDOBY
(kg)
12–20
12–30
50–60
180–200

Typ: 7513

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

CENA
(EUR)
465,00
475,00
588,00
733,00

- Zariadenie sa plní manuálne
do nádoby s obsahom 13 l.
- Kolieska umožňujú
jednoduchú
manipulovateľnosť.
13 l

Mobilní mazací pumpa

Typ: 4976

- Pákový lis Easy Fill 400 s pákovým
mechanizmom bez pružinového
mechanizmu.

- 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.

- Do lisu sa vkladá mazacia kartuš, nasadí
sa mazací vlečný piest a spustí sa.
- Možnosť plniť kartušou 400 g, DIN 1284
(12 511), (12 514).

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

- Čerpací tlak až 400 barov.
- Variabilný Stroke-princíp pre ľahkú
obsluhu s minimálnym pohybom páky.

37,00

296,00

- Navrhnutý na použitie v náročných
podmienkach.

183,00

Mobilný vysávač
a vypúšťač oleja

Ručná mobilná plnička oleja

Elektrická odsávačka oleja

Typ: 6427

Typ: 6430

Typ: 6428

- Zostava s dvojčinným čerpadlom. Nádoba je
vybavená stavoznakom na kontrolu
množstva hladiny v nádobe.

- Vhodná na odsávanie použitého oleja.

- V cene plniaci lievik!

- Manuálne alebo elektrické vypúšťanie.

Parametre:
Tesnenie: NBR
Dĺžka výdajnej hadice: 2 m
Výdaj za 1 cyklus pákou: 220 g
Max. viskozita oleja: 240 SAE

- Obsahuje 7 sond (3x flexibilná, 2x pevná,
1x pre Mercedes, 1x pre VW).

- Vhodný na manipuláciu s opotrebovanými
olejmi.
- Vybavený zásobníkom s objemom 90 l,
hladinomerom, priehradkou na základné
náradie a výškovo nastaviteľnou vaňou
s objemom 20 l s kohútikom.
- Po vytvorení podtlaku
je možné vysávať
cca 65 l oleja z vozidla
(teplota oleja 70–80 °C).

682,00

- Elektrické satie (15 l/min.) so sacou
hadicou (2 m).

- Vybavená plastovou nádobou (20 l).
20 l

24 l

212,00
192

582,00
Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

