
Akumulátorový mazací lis

Pressol 20 V-2000 mAh

CEMATECH IL MT-001b

Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V je určen k domazávání
ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně
k plnění menších zásobníků a volnému nanášení maziva.
Elektrický motor poháněný 20 V baterií, zajistí dopravu maziva
do mazaného místa, bez jakýchkoliv problémů.

Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V-2000 mAh

Max. pracovní tlak:

Dodávané množství:

Objem zásobníku:

Závit pro maz. nástavec:

Druh maziva:

Akumulátor:

150 cm /min (H) / 100 cm /min (L)
3 3

2)

450 cm
3

G1/8"

tuk třídy NLGI 2 a nižší

Li-Ion; 20 V ; 2000 mAh 3)

0,378 kgHmotnost:

Technické parametry (platí pro samotný mazací lis)

1)

2)

3)

lis obsahuje ochranu proti přetížení. Max. krátkodobý
špičkový tlak je 680 bar

dodávané množství závisí na protitlaku
akumulátor je určen pro rychlonabíjení (doba nabíjení cca 1 h)

Plnění zásobníku
a) nasátím z nádoby s mazivem
b) kartušemi 400 g dle DIN 1283
c) plnicím čerpadlem přes plnicí ventil
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elektrický motor poháněný 20 V baterií

2 lithium-iontové akumulátory 20 V, 2000 mAh (obj. č . 33184)

Plnicí maznice  a odvzdušňovací ventil

Vysokotlaká hadice na čerpání tuku s pružinou na ochranu

před zlomení, 11 x 1000 mm (obj. č. 39281)

Sklíčidlová mazací spojka, M 10 x 1 (obj. č . 39301)

Redukce G 1/8"(i) - M 10 x 1(a)  a NPT 1/8''(i) - M 10 x 1(a)

Trubka maznice pozinkovaná

Nabíječka baterie 230 V (obj. č. 33182)

Přístroj je vybaven držákem základny a hadice

Opěrné nohy pro snadnou manipulaci, stabilní držení

1 Ramenní popruh

Sada obsahuje:

c)a)

400 bar 1)

Průtokoměrem s LCD displejem, se zobrazením aktuálního
dodávaného množství, charakteru vydávání maziva, stavu
baterie a výstrah o zablokování výstupu a čerpání vzduchu
Možností nastavení charakteru vydávání maziva - digitální
přepnutí mezi: velké dodávané množství (H) / malé dodávané
množství (L)
LED osvětlením

em s kapacitou pro vyčerpání až: cca. 25 ks 400g
kartuší (bez protitlaku), nebo cca. 7 ks 400g kartuší (protitlak)
akumulátor

Akumulátorový mazací lis Pressol obsahuje:

Závit pro maz. :spojku M10 x 1

CZ - 412 01 Litoměřice
Českolipská 9
IČO 14869446
DIČ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kancelář:
CZ - 591 01 Žďár nad Sázavou
Dolní 183/30
Tel./fax: +420 566 630 524

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. ú. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP

Další příslušenství, jako jsou nástavce,hadice, mazací spojky
atd. naleznete v infu "Příslušenství mazacích lisů"

Pressol 20 V Li-Ion - sada obj. č. 33181

Nabíječka: obj. č. 33182

Akumulátor: obj. č. 33184


