OLJEUTRUSTNING
TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING
FÖR HELFAT
Kompl. utr. bestående av helfatsvagn, oljepump 3:1 när mätare
används, utloppsslang 5 m (OS121050), digital mätare och anslutningsslang för luft.

OV315

OV316

Best.-Nr.

Beskrivning

OV315
OV316

Utr. med fatpump och vagn 12-3220
Utr. med sidomonterad pump och sugrörssats
med vagn 12-3220
Utr. med fatpump och vagn 12-3240

OV320

Ovanstående utr. kan fås enl. egna önskemål, offereras på begäran.

TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING
FÖR HELFAT

OV320

Kompl. utr. bestående av helfatsvagn, oljepump 3:1, slangupprullare 10 m-1/2” , med utloppsventil eller
digital mätare, och anslutningsslang för luft.
Best.-Nr.

Beskrivning

OV325
OV330

Utr. med vagn 12-3220 och utloppsventil PF-721
Utr. med vagn 12-3240 och digital mätare PF-703

Ovanstående utr. kan fås enl. egna önskemål, offereras på begäran.

TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING
FÖR HELFAT 230V

OV325

OV330

OV230

Komplett utrustning med vagn och 230 volts pump
för olja. Kompl. med sug- och tryckslang. Sugslang L=2000 mm,
tryckslang L=4000 mm med digital mätare.
Användbar för oljor med viscositet upp till 2000 Cts.
Kapacitet fritt utlopp ca.14 l/min med motorolja
SAE 10W/30. Max arbetstryck 6 bar.
Storlek hjul: 2 st Ø150 mm och 2 st Ø 70 mm.
Dim. 750 x 1000 x 850 mm (B x H x D).
Best.-Nr.

OV230

TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING FÖR
HELFAT 12 VOLT
Kompl. utr. med vagn och 12V DC pump (V1201-12V)
för olja. kompl. med sug- och tryckslang. Sugslang L=1500 mm,
tryckslang L=3000 mm med digital mätare.
Användbar för oljor med viscositet upp till 2000 Cts.
Kapacitet fritt utlopp ca.4-6 l/min med motorolja
SAE 10W/30.
Storlek hjul: 2 st Ø160 mm och 2 st Ø 120 mm.
12 volts batteri och batteriladdare 230V 50/60Hz ingår.
Dim. 755 x 1094 x 830 mm (B x H x D).
PF-263

Best.-Nr.

PF-263
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CONTAINERUTRUSTNING
OLJEPUMP MED LÖSTAGBAR
DROPPFÅNGARE
Pumputrustning för 20-60 liters fat avsedd för framförallt
växellådsolja upp till viscositet SAE 220. Utrustningen är försedd med
droppskål som är justerbar i höjdled, (min. höjd 1010 mm-max höjd
1700 mm). Droppskålen placeras under påfyllningshålet för att ta upp
överskottsolja vid t.ex. påfyllning av bakaxlar.
När påfyllningen är klar så tas droppskålen av sitt stativ och
överskottsolja töms i spillfat.
Utloppsslang L=2 m försedd med kulventil och böjt utlopp.
Droppskål Ø 390 mm. Pumpkapacitet: ca 0,22 l/slag.

Best.-Nr.

30051

PUMPUTRUSTNING FÖR CONTAINER.
Bestående av:
Pumputrustning luftdriven ( tryckförhållande 3:1) med
containerfäste, kompl. med alla anslutningsdetaljer på
sugsidan.

Best.Nr.

CONT1

Detta är grunden för alla pumputrustningar anpassade för denna typ av container.

KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR.
MED UTLOPPSLANG FÖR FORTSATT
RÖRMONTAGE.
Bestående av:
Pumputrustning luftdriven ( tryckförhållande 3:1) med
containerfäste, kompl. med alla anslutningsdetaljer för fortsatt rörmontage.
Best.Nr.

CONT2

KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED
UTLOPPSSLANG OCH UTLOPPSVENTIL
Bestående av:
Best.Nr.

Benämning

CONT1

Pumputrustning, luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste,
kompl. med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
Utloppsslang Längd = 5 m .
Utloppsventil med rörutlopp.

OS121050
PF-722

Vid beställning anges alla tre artikelnumren för att få ihop en komplett utrustning. Andra
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CONTAINERUTRUSTNING
KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED
SLANGUPPRULLARE OCH DIGITAL MÄTARE
Bestående av:
Best.Nr.

Benämning

CONT1

OL430-1013
PF-701
PR100
PR110

Pumputrustning luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste,
komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
Anslutningsslang till slangupprullaren, när slangupprullaren monteras
på containern.
Slangupprullare med 10m-1/2” slang.
Digital mätare med rörutlopp.
Pumpfäste för container.
Containerfäste för slangupprullare.

PR120

Droppskål för mätare.

OS121011

Vid beställning anges alla artikelnumren för att få ihop en
komplett utrustning.

KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED
SLANGUPPRULLARE OCH FÖRINSTÄLLBAR
DIGITAL MÄTARE
Bestående av:
Best.Nr.

Benämning

CONT1

Pumputrustning luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste,
komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
Anslutningsslang till slangupprullaren, när slangupprullaren monteras
på containern.
Slangupprullare med 10m-1/2” slang.
Förinställbar digital mätare.
Pumpfäste för container.
Containerfäste för slangupprullare.
Droppskål för mätare.

OS121011
OL430-1013
PF-500M
PR100
PR110
PR120

Vid beställning anges alla artikelnumren för att få ihop en komplett utrust               

ANSLUTNINGSDETALJER FÖR CONTAINER
PR110

PR100

Best.-Nr.

Anmärkning

PR100

Containerfäste för pumpfäste 323010.

PR110

Containerfäste för slangupprullare 430. Andra typer av
upprullare kan också monteras, men då måste hålbilden förändras i
fästet.
Droppskål för montage på containern.

PR120
PR120

PR150

CONTAINERFÄSTE UNIVERSAL
Fäste för först och främst elektriska pumpar på containers.
Fästet kan hakas fast på en container eller skruvas fast direkt på en
             
Best.Nr.

PR150
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PUMPUTRUSTNINGAR

Bestående av:
Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med
utloppsslang L=1,5m med anslutningsgänga inv. G3/4”, komplett med
         !"  

Best.Nr.

11710

PUMPUTRUSTNING FÖR VÄGGMONTAGE
Bestående av:
Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med
  #$ %   &'*+$  %  
regulator samt anslutningsslang för luft (LS28511).
I utrustningen ingår väggfäste och sugrörssats för 1/1-fat
Best.Nr.

13702

PUMPUTRUSTNING FÖR FAT MED MÄTARE
Bestående av:
Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med
  #;<%  $  %      
anslutningsslang för luft (LS28511).
Best.Nr.

13712

PUMPUTRUSTNING FÖR CONTAINER
Bestående av:
Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med
utloppsslang L=1,5m med anslutningsgänga inv.G 3/4”, komplett med
         "  !
I utrustningen ingår väggfäste och sugslangssats L=2 m med anslutningsgänga inv. G3/4”
Best.Nr.

44
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