
AM P, AM PK slouží k domazávání ložisek, nebo jiných
mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění nebo
volnému nanášení maziva.

AM PK - s kompresorem
Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol
a vlastním zdrojem stlačeného vzduchu - pístovým kompresorem
se vzdušníkem.
Přístroj se uvede do chodu vypínačem umístěným na
kompresoru. Kompresor se automaticky zapíná při poklesu tlaku
ve vzdušníku pod nastavenou hodnotu a doplňuje vzduch až do
tlaku 8 bar, kdy se automaticky vypne. Sudové čerpadlo značky
Pressol je trvale připojeno ke kompresoru a koná zdvihy v
závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

provedení
bez kompresoru

AM P

AM P  - bez kompresoru
Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol,
které se připojuje k externímu zdroji tlakového vzduchu.
Čerpadlo koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného
výdejní pistolí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

*) výkon čerpadla při volném výtoku 8 bar

CEMATECH IL MT-003

1100 g/ min  *)Dodávané množství:

50:1

sudy 15, 20, 25, 50 a 60 l **)

tuk od třídy NLGI 0 do NLGI 2

30 kgHmotnost přístroje :(bez maziva)

pneumatický

2-8 bar

400 l/min při 8 barMax. spotřeba vzduchu:

Pojízdné mazací přístroje

AM P, AM PK

AM P pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm
AM P pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm
AM P pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm
AM P pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm
AM P pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm

Přehled provedení AM P:

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:
- výdejní hadice 10 m
- vzduchová hadice 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací
spojkou

AM PK pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm
AM PK pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm
AM PK pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm
AM PK pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm
AM PK pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm

Přehled provedení AM PK:
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...........obj. č. 924502 01
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Všechna provedení obsahují následující příslušenství:
- mazací hadice 10 m
- el. přívodní kabel 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací
spojkou

**) sud s mazivem není při objednání součástí mazacího vozíku !!! Při
volbě provedení maz. vozíku musí zákazník zohlednit velikost sudu
(standardní), ve kterém odebírá mazivo od svého dodavatele maziv !!!

provedení s
kompresorem
AM PK

AM P AM PK

55 kg

elektro-pneumatický

2-8 bar

stlačený vzduch 230VAC; 0,5 A; 50 Hz

Tlakový převod:

Zásobník maziva:

Druh maziva:

Pohon:

Vstupní energie:

Tlak vzduchu:
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