
Široký sortiment olejového a tukového hospodářství zahrnuje:
a) kompletní sestavy (přenosné či pojízdné sestavy pneumatického

tukového čerpadla, nástěnné výdejní sestavy na tuk…)
b) samostatné komponenty (kvalitní pneumatická tuková čerpadla do soudků,

výdejní pistole, průtokoměry, tlakové hadice, navijáky, vozíky na sudy…)

Tukové hospodářství

ART. 1098 – čerpadlo 60:1 (ART. 1000), soudky 12–20 kg, víko 280 mm, hadice 3 m, pistole, držadlo
ART. 1099 – jako ART. 1098, ale navíc se stírací membránou ART. 1060 – 265 mm
ART. 1100 – čerpadlo 60:1 ART. (1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, hadice 3 m, pistole, držadlo
ART. 1102 – jako ART. 1100, ale navíc se stírací membránou ART. 1062 – 310 mm
ART. 1105 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, hadice 3 m, pistole, vozík
ART. 1106 – jako ART. 1105, ale navíc se stírací membránou ART. 1062 – 310 mm
ART. 1110 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, membrána 310 mm, hadice 5 m
ART. 1112 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 350 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1113 – jako ART. 1112, ale navíc se stírací membránou ART. 1063 – 340 mm
ART. 1115 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 50–60 kg, víko 420 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1116 – jako ART. 1115, ale navíc se stírací membránou ART. 1065 – 400 mm
ART. 1117 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 50–60 kg, víko 385 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1118 – jako ART. 1117, ale navíc se stírací membránou ART. 1064 – 370 mm
ART. 1120 – čerpadlo 60:1 (ART. 1010), soudky 50–60 kg, víko 420 mm, membrána 400 mm, hadice 5 m
ART. 1125 – čerpadlo 60:1 (ART. 1015), soudky 180–220 kg, víko 600 mm, membrána 590 mm, hadice 5 m
ART. 1130 – jako ART. 1125, ale s vozíkem, který má ojku a natáčecí kolečka (lepší manipulovatelnost…)
ART. 1135 – jako ART. 1130, ale navíc s navijákem s hadicí 10 m (větší dosah 10 m hadice…)

ART. 1136 – čerpadlo 60:1 (1010), soudky 50–60 kg, naviják 10 m hadice, odkapávač, membrána 400 mm
ART. 1137 – jako ART. 1136, ale s navijákem 15 m hadice…
ART. 1138 – čerpadlo 60:1 (1015), soudky 180–220 kg, naviják 10 m hadice, odkapávač, membrána 590 mm
ART. 1139 – jako ART. 1138, ale s navijákem 15 m hadice…

ART. 1000 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy   16– 20 kg, sací trubice 410 mm…)
ART. 1005 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy   20– 30 kg, sací trubice 480 mm…)
ART. 1010 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy   50– 60 kg, sací trubice 750 mm…)
ART. 1015 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy 180–220 kg, sací trubice 950 mm…)

ART. 1018 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy   16– 20 kg, sací trubice 410 mm…)
ART. 1020 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy   20– 30 kg, sací trubice 480 mm…)
ART. 1025 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy   50– 60 kg, sací trubice 750 mm…)
ART. 1030 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy 180–220 kg, sací trubice 950 mm…)
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Přenosné a pojízdné sestavy tukových čerpadel…

Samostatná tuková olejová čerpadla (sací výkon pro tlak vzuchu je 6 bar)

Čerpadla se liší čerpacím poměrem (60:1 nebo 70:1, jde o poměr mezi tlakem tuku na výstupu z čerpadla a tlakem
vzduchu, který pohání pumpu, např. pro poměr 60:1 a tlak 6 bar bude mazací tuk vytlačován z čerpadla tlakem 360 bar),
délkou sací trubice (410 mm – 950 mm), která odpovídá velikosti – výšce soudku s tukem.

Optimální tlak vzduchu pro pohon čerpadla je 6 bar (vzduch musí být filtrovaný a přimazávaný olejem).

K dispozici jsou i samostatné navijáky, víka, membrány, hadice, výdejné pistole, koncovky, olejovače…
otevřené/kryté, pevné/natáčecí

navijáky na tuk (600 bar, 10–18 m)
víka na sudy d = 225–600 mm

membrány do sudů d = 210–590 mm
tlakové hadice délky 0,6–15 m
výdejní pistole a koncovky…
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