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

POMPA PNEUMATYCZNA Z WYCISKACZEM PP50

Pompa pneumatyczna z wyciskaczem do beczek PP50 
składa się z podstawy, na której jest zamontowany podwójny 
pneumatyczny zespół podnoszący, który unosi i obniża pompę 
oraz płyty dociskowej. Wszystkie ruchy są kontrolowane 
przez ręczny pneumatyczny zawór na górze pompy. Pompa 
pneumatyczna ma 2 stopnie kompresji, 30:1 i 38:1 i zasilana 
sprężonym powietrzem jest w stanie zasysać i podawać 
ciśnienie nawet w przypadku produktów o bardzo wysokiej 
lepkości. Płyta dociskowa jest wykonana zgodnie z rozmiarami 
bębna (by uniknąć przecieków z jego boków), dzięki centrycznym 
uchwytom wymiana bębna jest prosta i szybka. Niezwykle 
solidna konstrukcja sprawia, że pompa nadaje się nawet do 
pracy w najtrudniejszych warunkach. Wózek na kółkach, na 
którym jest zamontowana, umożliwia łatwe przemieszczanie.

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

>  Prosta, wytrzymała konstrukcja,  
wyposażona w kółka

>  Płyta wyciskacza dostosowana do 
rozmiaru bębna

>  Na zamówienie dostępna jest opcja 
sygnalizacji minimalnego poziomu 
płynu

>  Zawory redukcyjne z manometrem 
do regulowania ciśnienia na pompie i 
podnoszenia cylindrów

>  Śruba wrzeciona usuwa powietrze 
obecne powyżej poziomu produktu.

CECHY:

>  Wysokociśnieniowe podawanie 
smarów, silikonów i innych 
wysokiej lepkości płynów z 
beczek 50 ks

ZASTOSOWANIE:

Rodzaj
Pompa pneumatyczna 

zamontowana
na podnośniku 

pneumatycznym

Max rozmiar beczki MAX ŚREDNICA 395 MM
MAX WYSOKOŚĆ 630 MM

Proporcje 30:1 38:1

Przesuw 40 cc / cykl 15 cc / cykl

Płyny
Smar, silikony i pasty

produkty, również o wysokiej
lepkości

Ciśnienie 1-8 bar

Ciśnienie płynu na wyjściu 30-240 bar 38-300 bar

Ciężar 55 Kg 45 Kg

Wlot powietrza 1/2 gas 1/4 gas

Wylot płynu 3/8 gas 1/4 gas

Opcje

Alarm niskiego poziomu 
(elektryczny lub akustyczny)
System zatrzymania  pompy

Filtr
System grzania bębna
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