
CEMATECH IL MT-004

Pneumatický mazací lis

1162

Ramnenní popruh, obj. č. 33115

obj. č. 33115............ ramenní popruh

Obsažené příslušenství:
adicový nástavec délky 760 mm, sklíčidlová mazací spojka,

kombinovaný plnicí/odvzdušňovací ventil, polovina rychlospojky
pro připojení tlakového vzduchu (odpovídající druhá polovina pro

hadici má obj. č. 861101 zici na přání). Připojení tlak.

vzduchu  je možno provést, po odstranění poloviny rychlospojky,

také přímo - závit 1/4" NPT.

H

a je k dispo

obj. č. 861101.......... polovina rychlospojky 1/4"(f)

Pro připojení vzduchové hadice

Pneumatický mazací lis 1162................................obj.č. 32101

415 barMax. pracovní tlak:

cca 300 cm /min *)
3Dodávané množství:

450 cm
3Objem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

3 až 10 barTlak vzduchu:

Technické parametry

Plnění zásobníku

a) kartušemi 400 g
b) plnicím lisem přes plnicí přípoj
c) nasátím z nádoby s mazivem

a)

Příslušenství (na přání)

b) c)

40:1Tlakový poměr:
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Graf výkonu

Další příslušenství, jako jsou mazací
nástavce, mazací spojky atd. naleznete
v infu "Mazací lisy a přístroje".

Pneumatický mazací lis 1162 je určen k domazávání ložisek a
dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k
volnému nanášení maziva.
Tento mazací lis má kontinuální výdej maziva. Intenzitou
stisknutí spouště je možné řídit dodávané množství.

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místě a na
tlaku vstupního vzduchu.
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