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Obsah nádrže Ø Membrány     Typ .
(l) (mm)
10 210-240 Z 17 810
15 240-270 Z 17 815
20 270-310 Z 17 820

Plnící za ízení k pákovým lis m
Slouží k pln ní pákových lis .
Plnící tlak 8 bar

Obsah nádrže Ø Membrány     Typ .
(l) (mm)

10 210-240 Z 17 610

15 240-270 Z 17 615
20 270-310 Z 17 620

5 180 - 210 Z 17 605

25 310 - 335 Z 17 625

Mazací systém ru ní
Kompletní  mazací systém na ru ní ovládání.
Vybavený jednoru ním pákovým mazacím lisem typu 17 600, rychlospojkou typu
17 601 a hadicí 1,5 m.
Výkon cca 30 cm ³. Pracovní tlak jednoru ního lisu je 26 Mpa, destruk ní 52 Mpa.
Výkon 0,4 cm³ na zdvih. P ipojovací závit M 10x1.
Pro mazání doporu ujeme používat tuky se stupn m konzistence 2 dle NLGI. Lze
dodat s vozíkem  - Typ .    Z 17 004

Obsah nádrže Ø Membrány     Typ .

(kg) (mm)
10 210-240 Z 18 410 051
15 240-270 Z 18 415 051
20 270-310 Z 18 417 051
25 310-335 Z 18 425 051
50 335-385 Z 18 766 051

Kompletní mazací systém ovládaný stla eným vzduchem. Je vybaven hadi-
cí o délce 2 m, vysokotlakou pistolí a oto ným šroubením .
Lze dodat s vozíkem Typ . 17 004

Mazací systém na stla ený vzduch

Pistole mazací s nástavcem Typ . Z 18 104

radek
Razítko



Obsah nádrže Ø Membrány     Typ .

(kg) (mm)
200 540 - 590 Z 18 786 051

Obsah nádrže Délka hadice     Typ .
(l) (mm)
16 2000 Z 17 790
24 2000 Z 17 794
16 2000  Z 17 792
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Obsah nádrže Ø Membrány     Typ .

(kg) (mm)

50 335-385 Z 18 766 051

Kompletní mazací systém ovládaný stla eným vzduchem. Je vybaven hadi-
cí o délce 2 m, vysokotlakou pistolí a oto ným šroubením .
Lze dodat  s vozíkem Typ . 17 008

Mazací systém na stla ený vzduch

Kompletní mazací systém ovládaný stla eným vzduchem.
Je vybaven hadicí o délce 2 m, vysokotlakou pistolí a  oto ným šroubením .
Lze dodat  s vozíkem Typ . 17 009

Lis na stla ený vzduch

Zásobníky na olej, pojízdné na dvou kolech vybaveny hadicí
Zásobník na vazelinu Typ . Z 17 792

Lis na olej

Vozíky k mazacím systém m

17 00817 004 17 009

radek
Razítko
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