
Mobilny zestaw smarowy 30 kg

Smarownica pneumatyczna, której zbiornik ze smarem stanowi opakowanie, w jakim użytkownik

kupuje smar. Daje to możliwość dostosowania zakupów smaru do potrzeb użytkownika. Zestaw

składa się z pompy pneumatycznej, docisku smaru i pokrywy dostosowanych do wielkości

opakowania ( 30 lub 50 kg ), węża smarowego z pistoletem oraz wózka pod opakowanie ze smarem.

Po zdjęciu pokrywy opakowania smaru, mechanik kładzie docisk bezpośrednio na smar, mocuje do

opakowania pokrywę, w której otworze mocuje pompę. Taki zestaw jest przydatny przy obsłudze

pojazdów, które nie są wyposażone w centralne smarowanie.

Pompa 50:1

Przeznaczona do rozprowadzania wszelkich smarów pod dużym ciśnieniem na krótkie i długie

odległości.

Max. ciśnienie cieczy – 400 bar

Średnica robocza silnika pneumatycznego – 63 mm

Ciśnienie robocze - 8 bar

Maksymalne natężenie przepływu ciągłego – 800 g/min

Zużycie sprężonego powietrza (przy ciśnieniu 8 bar) – 120 l/min
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Wlot powietrza –1/4”

Wylot cieczy – 1/2”, BSP

Poziom hałasu – 82 dB

 

Pokrywa pojemnika: średnica: 310 mm

Denko: średnica 310 mm

Giętki przewód wysokociśnieniowy: średnica wew. 1/4" długość 4 m

Pistolet smarowniczy 600 bar: sztywna lub gięta rura wylotowa, elastyczny wąż, rurka zakończona

gwintem M10 x 1, obrotowa końcówka 360 °

Dwuzłączka obrotowa: rozmiar 1/4" nakrętna i wkrętna; obrót o 360°

Waga: 22,5 kg

Wymiary: 1 karton
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