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Konev na olej

                                                    Objem     Typ .
(l)
3 Z 08 041
5 Z 08 042
10 Z 08 043

Vhodná do dílen, vyrobena z bílého plechu. Je opat ena ví kem a krytkou na
výtokovou trubku. Má zdvojené lemování dna a sva ený spoj

Typ .

sada trychtý Ø 50, 75, 100 ,120, 150, 160 mm        Z 02 372 043

sada trychtý Ø 50, 75, 100 a 120 mm Z 02 360

trychtý  s odnímatelným sítem Ø 160 mm Z 02 372

Trychtý e

Typ .
Z 02 674

Trychtý
Vhodný zvlášt  pro osobní automobily vybavené katalyzátorem.
Délka trubice 330 mm, na výstupu Ø 19 mm

Trychtý  kombi

Typ .
Z 02 675

Trychtý  s kovovou trubicí a vyjímatelným mosazným sítkem. 160 mm, obsah
1,3 l.

Závit
Gewinde
Thread

Objem
Inhalt

Volume
ccm

G 1/4“
G 1/2“
G 3/8“

M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5

30, 50, 75, 200

Kapací maznice
SN 231469

radek
Razítko
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Obsah     Typ .
(l)
1 Z 07 501
2 Z 07 502
3 Z 07 503
5 Z 07 505

 nástavec k plastové odm rné nádob  07 505, 503        Z 00 238 820

Odolná proti olej m a kyselinám.
Možno dokoupit nástavec ze stejného materiálu, délka 160 mm nebo 300

Odm rná nádoba

Univerzální tuk     Typ .

1M Z 33 101
3M Z 33 121
6M Z 33 141
12M Z 33 161
12M Z 33 174

Po stanovenou dobu spolehliv  zásobuje.

Dávkova  tuku

Typ .

Z 27 1097

Tuková patrona
RENOLIT  B 2

Obsah     Typ .
(l)
1 Z 07 062
2 Z 07 063
3 Z 07 064
5 Z 07 065

Nádoba vyrobena z polypropylenu.
Možno objednat také s obsahem 1,25; 3,5 l.

Odm rná nádoba

radek
Razítko



Obsah     Typ .
(l)
5 Z 21131

10 Z 21133
20 Z 21137
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Nádoba je vhodná na všechny druhy ropných látek

Nádoba na ropné látky

radek
Razítko
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