
Sada ručního mazacího lisu s

příslušenstvím - ULTRA SET

800 barMax. pracovní tlak:

2 cm /zdvih3Dodávané množství:

cca 0,5 lObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

Technické parametry

ULTRA SET je sada profesionálního ručního pákového
mazacího lisu s rozsáhlým příslušenstvím určená k
domazávání ložisek nebo jiných mazaných míst přes mazací
hlavice, případně k volnému nanášení maziva.

Sada ULTRA SET obj.č. 31286

CEMATECH IL 10/027

Sada ULTRA SET, obj.č. 31286 obsahuje
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Profesionální pákový mazací lis opatřený plnicím a
odvzdušňovacím ventilem, s hadicovým nástavcem
délky 300 mm se sklíčidlovou čtyřčelisťovou mazací
spojkou pro napojení na mazací hlavice kulové typu H
Trubkový nástavec délky 160 mm se sklíčidlovu
čtyřčelisťovu mazací spojkou
Sklíčidlová čtyřčelisťová mazací spojka
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché
typu M4 s průměrem hlavy 10 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché
typu M1 s průměrem hlavy 16 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché
typu M22 s průměrem hlavy 22 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
hrotitou mazací spojku pro mazací hlavice trychtýřové
typu D s průměrem hlavy 16 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
hrotitou-kardanovou mazací spojku
Kartuš 400 g s univerzálním tukem NLGI 2
Nejběžnější mazací hlavice (typy H1, H2 a H3 se závity

M6x1, M8x1, M10x1 a R1/8")

Držák pro uchycení mazacího lisu na zeď
Plastový kufr

M10x1Závit pro připojení přísluš.:

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

Plnění zásobníku

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

b) c)a)
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