
Mazací hlavice trychtý ové k naražení
Trichterschmiernippel zum Einschlagen
Cup - shaped Grease Nipples, drive fit

Ø epu
Ø Zapfen
Ø of shank

Hlava Ø
Kopf Ø
Head Ø

Délka epu
Zapfenlänge
Length of shank

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm) (mm) (mm) (g)
6,1 8 5,5 7,8 8,0 M 01 550
8,1 10 5,5 9,5 max 10,0 M 01 551

10,1 12 5,5 9,5 max 12 M 01 552

5/28

Skupina D1a  DIN 3105 (informativní)

Mazací hlavice trychtý ové se závitem
Trichterschmiernippel mit Gewinde
Cup - shaped Grease Nipples with Thread

Závit
Gewinde
Thread

Délka závitu
Gewindelänge
Thread length

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm) (mm) (g)

M5 x 0,8 4,7 7,8 7 1,5 M 01 560

M6 x 1 4,7 7,8 7 1,5 M 01 561

M8 x 1 5,5 9,5 max 11 3,0 M 01 562

M10 x 1 5,5 9,5 max 11 4,0 M 01 563

G 1/4" 7,3 13,5 max 14 11,4 M 01 566

M8 x 1,25 6 10 max 11 3,2 M 01 572
M10 x 1,5 7,5 11,5 max 11 5,0 M 01 573
G 18“ 5,5 9,5 max 11 4 M 01 564

Další provedení mazacích hlavic na objednávku.

Weitere Schmiernippelausführungen auf Bestellung.

Other nipple types can be finished on request.

Skupina D1  DIN 3405 (informativní)

radek
Razítko
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