
Zlewarka do zużytego oleju ( 90 l )

Zlewarka do zużytego oleju zbudowana z mobilnego zbiornika głównego z regulowanym lejem

zlewowym. Cztery koła, w tym dwa skrętne z hamulcem, pozwalają na łatwe

przemieszczanie urządzenia w hali serwisowej, a także, po zaciśnięciu hamulca, stabilne ustawienie w

pozycji pracy. Lej zlewowy ma regulowaną wysokość, a dzięki możliwości mimośrodowego obracania

misy leja, mechanik może ustawić misę odpowiednio do kierunku wylotu zużytego oleju z silnika,

przekładni. Zapobiega to niekontrolowanemu rozpryskowi zużytego oleju po posadzce. Opróżnianie

zbiornika z zużytego oleju odbywa się poprzez wpompowanie do zbiornika sprężonego powietrza,

które wypycha przez wąż wylewowy, zlany wcześniej olej.

 

Zalety:

Centralnie zamontowana miska zbierająca.

Regulowana wysokość miski zbierającej, co ułatwia dostosowanie jej do położenia kurka

spustowego lub wysokości podnośnika.

Zamocowanie zaworu pod miską zbierającą umożliwia oględziny przepracowanego oleju przed
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odprowadzeniem do zbiornika.

Urządzenie można wyposażyć w specjalny wspornik filtrów.

Dane techniczne: TECHAOD3090E

Pojemność zbiornika: 65 l

Pojemność miski zbierającej: 18 l

Średnica miski zbierającej: 400 mm

Wysokość maksymalna:  1610 mm

Wysokość minimalna: 1110 mm

Długość przewodu spustowego               : 2000 mm

Maksymalne ciśnienie spuszczania: 1 bar

Złączka wlotu powietrza: 1/4" (szybkozłączka); 1/4" NPT, nakrętna

Średnica pierścienia powiększającego: 606 mm

Masa: 29 kg

Wymiary opakowania: 0,209 m³ (2 kartony)
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