
Ruční pákové mazací

lisy UMETA

280 barMax. pracovní tlak:

cca 130-150 cm /min *)
3Dodávané množství:

cca 0,5 lObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

2 až 7 bar (doporučeno 6 bar)Tlak vzduchu:

Technické parametry

40:1Tlakový poměr:

Typ ECO-LUBE

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

CEMATECH IL MT-012

Ruční pákové mazací lisy jsou určeny k domazávání ložisek a
dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k
volnému nanášení maziva.
K dispozici je široká škála těchto mazacích lisů s různými
velikostmi zásobníků, v základním, standardním či luxusním
provedení.
Všechny níže uvedené mazací lisy mají závit M10x1 pro
připojení mazacího nástavce. Trubkový či hadicový mazací
nástavec je třeba objednat zvlášť - viz příslušenství.

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místě a na
tlaku vstupního vzduchu.
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Typ 75/PK

Typ ULTRA 75/PKU

Typ 75/PKM

Typ 75/LL

Možnosti plnění zásobníku

a) nasátím z nádoby s mazivem, případně jiným volným naplněním
b) standardními kartušemi 400 g dle DIN 1284
c) plnicím lisem přes plnicí přípoj dle DIN 1283

b) c)a)

ECO-LUBE
základní

Typ
provedení

31221 plnicí ventil450

Objednací
číslo

Objem
zásobníku

[cm ]3

Obsažené příslušenství Plnění
zásobníku

a b c

X X X

Dodávané
množství

[cm ]3
/zdvih

1,4

Max.
tlak

[ ]bar

Výstupní
závit

600 M10x1

75/PK
standardní

3 6122 odvzdušňovací ventil450 X X 1,9 800 M10x1

3 3312 plnicí ventil450 X X 1,9 800 M10x1ULTRA 75/PKU
luxusní

X

3 3712
odvzdušňovací ventil,
manometr 1000 bar

450 X X 1,9 800 M10x175/PKM
standardní

3 4112 odvzdušňovací ventil1000 X X* 1,9 800 M10x175/LL
standardní

Příslušenství

Další příslušenství (mazací spojky, mazací rychlospojky atd.) je k
dispozici na přání.

* Je sice možné, ale vzhledem k velikosti zásobníku nevhodné.
Na přání jsou uvedené mazací lisy k dispozici také se závitem G1/8".

Typ příslušenství

Hadicový nástavec délky 500 mm
se sklíčidlovou mazací spojkou (H)

Mazací lisy

Obj. číslo

39221

Obrázek

Hadicový nástavec délky 500 mm
s násuvnou mazací spojkou d10 mm (M4)

39239

Hadicový nástavec délky 500 mm s
násuvnou maz. spojkou d16 mm (M1, T1, T1/B)

39241

Hadicový nástavec délky 500 mm
s násuvnou mazací spojkou d22 mm (M22)

39243

Trubkový nástavec délky 150 mm
se sklíčidlovou mazací spojkou (H)

39255

Trubkový nástavec délky 150 mm
s hrotitou mazací spojkou (D)

39257


