
POMPA ELEKTRYCZNA Z WYCISKACZEM PPE

W tej nowej koncepcji zamiast klasycznej pompy pneumatycznej, 
pompę PCP napędza silnik sterowany elektrycznie.
W efekcie produkt jest pompowany bez tzw pików ciśnienia 
dzięki czemu nie jest narażany na nagłe wzrosty ciśnienia, 
a tym samym zapobiega się zjawisku oddzielania się 
składników. Pompa napędzana jest przez silnik chłodzony 
serwomechanizmem, który umożliwia zmianę w dowolnym 
momencie prędkości obrotowej, w ten sposób nacisk pozostaje 
stały w czasie pracy. Ta funkcja pozwala na niezawodne 
dozowanie, niezależnie od zmian lepkości lub temperatury.
Pompa przeznaczona jest do beczek o wadze od 25 do 50 kg, 
jest wyposażona w płytę dociskową wykonaną na zamówienie 
oraz wspornik centrujący i paski, co sprawia że wymiana bębna 
jest łatwa i czysta.

>  Brak skoków ciśnienia, ciśnienie płynu 
pozostaje stabilne od początku do końca 
dozowania, zarówno w przypadku małych 
jak i wysokich ciśnień.

>  Oryginalna beczka jest opróżniana 
całkowicie

>  Analogowy czujnik ciśnienia dla silnika 
napędowego

>  Ekonomiczny, ponieważ jest napędzany 
elektrycznie, a nie pneumatycznie

>  Prosta, solidna konstrukcja i wyposażona 
w wózek do przenoszenia

>  Płyta wyciskacza dopasowana do 
wielkości beczki

>  Płyta wyciskacza dopasowana do 
wielkości beczki

>  Układ do odprowadzania pęcherzyków 
powietrza..

CECHY:

>  Opróżnianie bębna i podawanie 
w stałym ciśnieniu smarów, 
produkty silikonowe i pasty w 
beczkach do 50 kg.

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

Rodzaj Elektryczna pompa zasilająca z 
wyciskaczem

Rozmiar beczki max średnica 395 mm, 
max wysokość 630 mm

Objętość zasilenia 15 cc / obr

Płyn Smary, silikony, pasty

Ciśnienie zasilania 
pneumatycznego 6 bar

Ciśnienie płynu na 
wyjściu Max 24 bar

Ciężar 120 Kg

Złączka wylotowa 3/8 gas 1/4 gas

Opcje Alarm niskiego poziomu, system 
zatrzymania pompy

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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