
Rodzaj
Pompa pneumatyczna 

zamontowana
na podnośniku pneumatycznym

Max rozmiar beczki Śred. 80-260 mm, wysokość 
285 mm

Proporcje 10:1 25:1

Przesuw 16 cc / cykl

Płyny
Smar, silikony i pasty

produkty, również o wysokiej
lepkości

Ciśnienie powietrza 2-10 bar

Ciśnienie płynu na wyjściu 20-100 bar 50-250 bar

Ciężar 25 Kg 25 Kg

Wlot powietrza 1/4 gas

Wlot płynu 1/4 gas

Opcje
Elektryczny lub akustyczny

alarm niskiego poziomu, system 
zatrzymania pompy, filtr

Dane techniczne

POMPA PNEUMATYCZNA Z WYCISKACZEM PP1-10

Pompa pneumatyczna z wyciskaczem do beczek PP1-10 
składa się z podstawy, na której jest zamontowany podwójny 
pneumatyczny zespół podnoszący, który unosi i obniża pompę 
oraz płyty dociskowej. Cały proces jest kontrolowany za pomocą 
pneumatycznego zaworu zamontowanego na górze pompy. 
Pompa pneumatyczna jest dostępna w dwóch stopniach kompresji, 
10: 1 i 25: 1, po zasileniu sprężonym powietrzem może zasysać 
i zasilać pod ciśnieniem smar w kierunku zaworów dozujących 
znajdujących się w układzie. Płyta dociskowa jest wykonana 
zgodnie z rozmiarem beczki, z której pobierany jest smar, zaś 
centrowanie i pasy (opcjonalnie) ułatwiają sprawną i szybką 
wymianę beczki. Podnośnik pneumatyczny sprawia, że urządzenie 
nadaje się do dozowania wszystkich past smarujących, w których 
oprócz działania ssącego pompy jest również wymagane ciśnienie.

>  Oryginalna beczka z płynem opróżniana 
jest całkowicie, bez potrzeby 
dodatkowych działań

>  Prosta w obsłudze, niezawodna i 
ekonomiczna

>  Płyta wyciskacza dopasowana do 
rozmiaru beczki

>  Mały rozmiar do montażu nawet w 
ciasnych przestrzeniach

>  Na zamówienie dostępna jest opcja 
sygnalizacji minimalnego poziomu 
płynu i zatrzymania pompy

>  Regulator ciśnienia z manometrem do 
pompy i podnośników

CECHY:

>  Podawanie pod ciśnieniem 
smarów i płynów o klasie do 
NLGI 3 z beczek od 0,5 kg do 
10 kg

ZASTOSOWANIE:

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tym arkuszu danych. Ilustracje nie są wiążące.
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