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Pokud vlastníte mazací lis, ať už ruční pistolový či pákový,
pneumatický, případně akumulátorový, musíte často doplňovat
jeho zásobník mazivem a víte, že to není příliš "radostná" práce.
Velmi oblíbeným, pohodlným a čistým způsobem plnění je
používání standardních kartuší 400 g. I tento způsob má však své
nevýhody. Mazivo dodávané v těchto kartuších je drahé a tuto
kartuš není možné opětovně plnit.

Uživatel odebírá od svého dodavatele maziv
mazivo ve větších, a tedy mnohem levnějších baleních (sudech) a
prázdné, opětovně plnitelné plastové obaly - kartuše LS - si
jednodušše plní podle potřeby sám pomocí plnicího čerpadla s adaptérem LS . Pro práci s kartušemi LS se pak používají
mazací lisy se zásobníkem uzpůsobeným pro vkládání těchto kartuší. Tyto zásobníky neobsahují táhlo se stěrací manžetou a
pružinou, jako zásobníky u klasických mazacích lisů. Kartuš LS se našroubuje na závit uvnitř zásobníku a mazivo z kartuše je do
vnitřních prostor v hlavici mazacího lisu nasáváno podtlakem. Společně s ubývajícím mazivem se v kartuši pohybuje směrem k
hlavici mazacího lisu plastový píst, který je součástí kartuše LS.

Relativně nedávno se na trhu objevila zcela nová možnost,
systém se širokou škálou
příslušenství. Tento program si nyní získává mezi uživateli čím
dál více příznivců.

opětovně plnitelných kartuší SL
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Prázdné kartuše LS, příslušenství
obj. č. 38801....
obj. č. 38806....

Kartuš LS prázdná s víčkem
Víčko pro kartuš LS

Kartuše LS plněné tukem
Kartuš LS s univerzálním tukem odolným vyšším tlakům
obj. č. 38822 Kartuš LS EP-2M, KP2K-30, NLGI2

Plnicí čerpadla

Ruční plnicí čerpadla

Na přání jsou k dispozici kartuše LS naplněné dalšími typy
tuků (s vyšší odolností proti zvýšeným teplotám, opotřebení,
vymývání vodou atd.)

Příslušenství plnicích čerpadel

obj. č. 38901....Adaptér pro plnění kartuší LS-d9mm(i)-R1"(i)

obj. č. 38801

obj. č. 38806

obj. č. 38822
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2
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Adaptér LS
obj. č. 38901

Ruční plnicí
čerpadlo

Tento typ plnicích čerpadel je primárně určen pro plnění zásobníků mazacích
lisů opatřených plnicím ventilem dle DIN 1283.
Na přání jsou k dispozici také plnicí čerpadla s pneumatickým pohonem a
mobilní verze.

obj.
číslo

Ruční plnicí čerpadlo 5kg39821 01

název
určeno pro
sud [ ]kg

5

vnitřní     sudu
[ ]mm

180 - 210

39823 01

39824 01

39825 01

39826 01

39827 01

15

18

20

25

50

240 - 270

266 - 291

270 - 310

310 - 335

335 - 385

Ruční plnicí čerpadlo 15kg

Ruční plnicí čerpadlo 18kg

Ruční plnicí čerpadlo 20kg

Ruční plnicí čerpadlo 25kg

Ruční plnicí čerpadlo 50kg

Plnicí čerpadla jsou určena pro přímou instalaci na originální
sudy ve kterých dodavatelé maziv dodávají svá maziva.
Sestávají z čerpací trubice s čerpacím mechanismem,
sudového víka, kterým je čerpací trubice fixována na
sud a které zabraňuje vniknutí nečistot do maziva a dále ze
stěrací desky, která klesá v sudu společně s ubývajícím
mazivem a která zabraňuje tvorbě kráterů v mazivu.
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Pneumatické mazací lisy LS

obj. č. 38201....Pneumatický maz. lis LS, R1/8"(i), s trubkovým
nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

Hadicový nástavec je třeba v případě potřeby objednat zvlášť - viz výše
"Mazací nástavce" u  ručních mazacích lisů LS

480 barMax. pracovní tlak:

1:60Tlakový poměr:

1 cm /zdvih
3

Dodávané množství:

3-8 barTlak vstupního vzduchu:

Technické parametry:

obj. č. 38251....Pneumatický maz. lis LS-LubeJet-eco

Pneumatický lis LS

Pneumatický lis LS pro nanášení směsi tuk-vzduch

Vhodný pro nanášení tuku na otevřené ozubené převody,
kluzné plochy, rozměrnější řetězy atd.

obj. č. 38201

obj. č. 38251

Akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS

obj. č. 38321....Sada AccuGreaser 18 V-LS

400 barMax. pracovní tlak:

cca 100 cm /min
3Dodávané množství:

Technické parametry:

obj. č. 33154....
obj. č. 33152....
obj. č. 33153....
obj. č. 33145....

Akumulátor pro AccuGreaser 18 V
Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-230 VAC
Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-12/24 VDC
Ramenní popruh

Příslušenství

Sada AccuGreaser 18 V-LS obsahuje:
- akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS s hadicovým
nástavcem 750 mm se čtyřčelisťovou sklíčidlovou mazací
spojkou
- akumulátor 18 V Ni-Cd, 1500 mAh
- nabíječka 230 VAC, 50 Hz (rychlé nabíjení 1 hod)
- plastový kufr (s volným místem pro kartuš LS a druhý
akumulátor)

obj. č. 38321

obj. č. 33154 obj. č. 33152 obj. č. 33153

Mazací lisy LS

Ruční mazací lisy LS

obj. č. 38102....
obj. č. 38132....

Pákový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)

Pistolový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)

obj. č. 38102obj. č. 38132

Mazací nástavce
obj. č. 39263....
obj. č. 39256....
obj. č. 39222....

Trubkový mazací nástavec rovný, R1/8"(a)
Trubkový mazací nástavec zahnutý, R1/8"(a)
Hadicový mazací nástavec 500 mm, R1/8"(a)

Všechny uvedené mazací nástavce obsahují čtyřčelisťovou mazací spojku
určenou pro napojení na mazací hlavice kulové (typ H dle DIN 71412).

obj. č. 39222

obj. č. 39263

obj. č. 39256

obj. č. 33145
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