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Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, 
výdejní pistole a další - základní příslušenství pro 
každodenní provoz

Pokud pro olej, mazivo, vodu nebo vzduch používáte v dílně delší 
hadice, sotva se obejdete bez hadicových navíječů.

Díky nim nejen chráníte hadice před poškozením a udržujete v dílně 
pořádek, ale především tak předcházíte riziku pracovního úrazu.
Investovat do profesionálních navíječů se vždy vyplatí.

Nicméně ani hadice nebo navíječe nejsou samy o sobě dostačující. 
Pro dávkování motorového nebo převodového oleje budete rozhodně 
potřebovat také výdejní pistole dimenzované na dodávané množství 
použitých čerpadel. Výdejní pistole mohou být vybaveny, dle Vašich 
potřeb, pevným nebo ohebným výstupním nástavcem a - především – 
protiodkapovými ventily, které zamezí úniku oleje a znečištění podlahy 
v dílně.

Pro měření množství vydaného oleje Vám nabízíme sortiment 
elektronických průtokoměrů, které jsou k dispozici v různých 
provedeních, i s předvolbou. Konkrétní volba průtokoměru závisí, stejně 
jako u výdejních pistolí, především na dodávaném množství použitého 
čerpadla. Naše tři typy elektronických průtokoměrů pokrývají rozsah od 
1 do 100 l/min. Průtokoměry jsou k dispozici buď v kompletu s výdejní 
pistolí, nebo jako takzvané „in-line“ průtokoměry určené k zabudování do 
rozvodu mezi čerpadlem a výdejní pistolí.

Hadicové navíjeèe, výdejní pistole Hadicové navíjeèe, výdejní pistole 
a prùtokomìrya prùtokomìry
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Hadicové navíjeèe, výdejní Hadicové navíjeèe, výdejní 
pistole a prùtokomìry    pistole a prùtokomìry    

Automatické hadicové navíječe pro aplikace s oleji, tuky, vodou 
a vzduchem.
Pokud je zapotřebí vést média dlouhými hadicemi, je vhodné používat 
automatické hadicové navíječe. Předností těchto navíječů je ochrana 
před přirozeným opotřebením hadic a zvýšená provozní bezpečnost.
Hadice na automatickém navíječi jsou kdykoli okamžitě k dispozici, po 
použití je lze snadno svinout a zamezit tak případným úrazům.

S výdejní hadicí délky 10 m - otevřená verze

• dvouramenný automatický hadicový navíječ vhodný pro aplikace s oleji, 
tuky, vodou a vzduchem

• pevná ocelová konstrukce
• mosazná středová hřídel – odolná proti korozi a vysokému tlaku
• ocelová pružina zajišťující bezproblémové převíjení a dlouhodobě 

spolehlivý provoz
• nastavitelné připevňovací konzoly – možnost uchycení navíječe v jakékoli 

pozici: stěna, strop, podlaha nebo vozík
• s výdejní hadicí délky 10 m a s připojovací hadicí

 Typ média Podrobnosti 
o hadici

typ, ø, délka

Připojovací 
závit 

vstup / výstup

Max. provozní 
tlak [bar]

Obj. č.

vzduch/voda 
(nízký tlak)

T 3/8“ 10 m R1/2“(a)/
R1/4“(a)

15 47106

olej W 1/2“ 10 m R1/2“(a)/
R1/2“(a)

75 47113

tuk 2W 1/4“ 10 m R1/2“(a)/
R1/4“(a)

350 47121

47113
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Hadicové navíjeèe, výdejní pistole Hadicové navíjeèe, výdejní pistole 
a prùtokomìrya prùtokomìry

 Typ média Podrobnosti 
o hadici typ, 

ø, délka

Připojovací závit 
vstup/výstup

Max. 
provozní 
tlak [bar]

Obj. č.

vzduch/voda 
(nízký tlak)

T 3/8“ 8 m

T 3/8“ 13 m

R1/2“(a)/
R3/8“(a)
R1/2“(a)/
R3/8“(a)

15

15

47205

47208

olej W 1/2“ 8 m

W 1/2“ 13 m

R1/2“(a)/
R1/2“(a)
R1/2“(a)/
R1/2“(a)

75

75

47213

47216

tuk 2W 1/4“ 8 m 

2W 3/8“ 13 m

R1/2“(a)/
R1/4“(a)
R1/2“(a)/
R1/4“(a)

350

350

47221

47224

voda 
(vysoký tlak) WH 3/8“ 13 m R1/2“(a)/

R3/8“(a) 250 47221

S výdejními hadicemi délek 8 a 13 m – uzavřená verze

• profesionální automatický hadicový navíječ, uzavřený (zapouzdřený), 
hliníkový

• pevná konstrukce odolávající deformaci pouzdra v případě bočního 
tahu hadice

• mosazná středová hřídel – odolná proti korozi a vysokému tlaku
• ocelová pružina zajišťující bezproblémové převíjení a dlouhodobě 

spolehlivý provoz
• nastavitelné upevňovací konzoly – možnost uchycení navíječe 

v jakékoli pozici: stěna, strop, podlaha nebo vozík
• výdejní hadice délky 8 m  1/2“ nebo délky 13 m 3/8“ a připojovací 

hadice

47213
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46103 / 46111

46121 / 46122

Výdejní pistole a elektronické průtokoměry                   

Výdejní pistole pro oleje, bez průtokoměru

• lehká hliníková rukojeť, s otočným kloubem
• vhodné pro všechna maziva do SAE 140
• max. pracovní tlak 70 bar

Pro průtok do 25 l/min
46101 Výdejní pistole FP-12, R1/2“(i/i), bez výstupního nástavce
46102 Výdejní pistole R3/4“(i), s trubkovým 60° zahnutým výstupním 

nástavcem s protiodkapovým ventilem pro motorový olej
46103 Výdejní pistole R3/4“(i), s univerzálním hadicovým 90° zahnutým 

výstupním nástavcem

Pro průtok do 48 l/min
46111 Výdejní pistole FP-34, R1/2“(i), s trubkovým 60° zahnutým 

výstupním nástavcem s poloautomatickým protiodkapovým 
ventilem

Výdejní pistole pro oleje, s elektronickým průtokoměrem

Výdejní pistole bez předvolby
• vhodné pro všechna maziva do SAE 140
• nevhodné pro kalibraci
• s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství
• s rukojetí s otočným kloubem
• s bezúkapovou hubicí
• s pryžovým tlumičem rázů
• pro oleje s provozní teplotou od -10 °C do +55 °C
• minimální průtok 1 l/min, maximální průtok 25 l/min
• přesnost měření ± 0,5%
• max. pracovní tlak 70 bar
• včetně dvou standardních baterií

46121 Výdejní pistole s elektronickým průtokoměrem, R3/4“(i), 
s trubkovým 60° zahnutým výstupním nástavcem pro motorový 
olej

46122 Výdejní pistole s elektronickým průtokoměrem, R3/4“(i), 
s univerzálním hadicovým 90° zahnutým výstupním nástavcem

Výdejní pistole s převolbou
• vypíná se automaticky po dosažení předvoleného množství (nastavitelné 

v rozsahu 0,1 - 999,9 l)
• vhodná pro všechna maziva do SAE 140, rovněž pro glykol
• s nulovatelným LCD displejem s pěti číslicemi, se zobrazením celkového 

průtočného množství
• s rukojetí s otočným kloubem
• pro oleje s provozní teplotou od 0 °C do +50 °C
• minimální průtok 1l/min, maximální průtok 30 l/min
• přesnost měření ± 0,5%
• max. pracovní tlak 70 bar
• včetně dvou standardních baterií

46131 Výdejní pistole s elektronickým průtokoměrem, R3/4(i) 
s předvolbou, s trubkovým 60° zahnutým výstupním nástavcem 
pro motorový olej

Hadicové navíjeèe, výdejní Hadicové navíjeèe, výdejní 
pistole a prùtokomìry    pistole a prùtokomìry    
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Profesionální elektronické průtokoměry pro zabudování do 
rozvodu (in-line průtokoměry)

Pro průtok do 25 l/min
• vhodné pro všechna maziva do SAE 140
• s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství
• připojovací závity R1/2“(i)-R1/2“(a)
• s pryžovým tlumičem rázů
• pro oleje s provozní teplotou od -10 °C do +55 °C
• minimální průtok 1 l/min, maximální průtok 25 l/min
• přesnost měření ± 0,5%, snadná kalibrace přímo na místě
• max. pracovní tlak 70 bar
• včetně dvou standardních baterií

46501 Elektronický in-line průtokoměr AZ 25 – R1/2“ 

Pro průtok do 25 l/min
• vhodné pro všechna maziva do SAE 140
• s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství 
• připojovací závity R3/4“(i)-R3/4“(a)
• s pryžovým tlumičem nárazů
• pro oleje s provozní teplotou od -10 °C do +55 °C
• minimální průtok 1l / min, maximální průtok 25l/ min
• přesnost měření ± 0,5%, snadná kalibrace přímo na místě
• max. pracovní tlak 70 bar
• včetně dvou standardních baterií

46502 Elektronický in-line průtokoměr AZ 25 - R3/4“ 

Pro průtok do 50 l/min
• vhodné pro všechna maziva do SAE 140, naftu, nemrznoucí směsi 

a další vodou rozpustné kapaliny
• s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství, 6 číslic
• připojovací závity R3/4“(i)-R3/4“(a)
• pro oleje s provozní teplotou od -10 °C do +50 °C
• minimální průtok 5 l/min, maximální průtok 50 l/min
• přesnost měření ± 0,5%, snadná kalibrace přímo na místě
• max. pracovní tlak 70 bar
• včetně dvou standardních baterií

46511 Elektronický in-line průtokoměr AZ 50 - R3/4“

Pro průtok do 100 l/min
• vhodné pro všechna maziva do SAE 240, naftu, nemrznoucí směsi 

a další vodou rozpustné kapaliny
• s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství, 6 číslic
• připojovací závity R1“(i)-R1“(a)
• pro oleje s provozní teplotou do +60 °C
• minimální průtok 9,5 l/min, maximální průtok 100 l/min
• přesnost měření ± 0,5%, snadná kalibrace přímo na místě
• max. pracovní tlak 30 bar
• včetně dvou standardních baterií

46531 Elektronický in-line průtokoměr AZ 100 – R1“

46501

46502

46511

46531

Hadicové navíjeèe, výdejní Hadicové navíjeèe, výdejní 
pistole a prùtokomìrypistole a prùtokomìry
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Hadicové navíjeèe, výdejní pistole Hadicové navíjeèe, výdejní pistole 
a prùtokomìry    a prùtokomìry    

Příslušenství výdejních pistolí

46901 Hadicový nástavec MF - rovný
46902 Hadicový nástavec HF-90 – zahnutý 90°

46911 Trubková hubice HS-60 pro motorový olej - zahnutá 60° 
46912 Trubková hubice pro převodový olej – zahnutá 60°

46921 Otočný kloub DG-12, připojovací závit R1/2“

Výdejní pistole a elektronické průtokoměry pro kapalinu 
do ostřikovačů, nemrznoucí směsi a další vodou rozpustné 
kapaliny

Výdejní pistole pro ostatní kapaliny bez průtokoměru
• s tělem z tvrzeného plastu
• vnitřní mechanismus z nerez oceli
• s otočným kloubem
• včetně hadicového nástavce
• s připojovacím závitem R1/2“(i) 
• maximální průtok 15 l/min
• max. pracovní tlak 40 bar

46181 Výdejní pistole – R1/2“(i)

Výdejní pistole pro ostatní kapaliny s elektronickým průtokoměrem

• výdejní pistole stejná jako výše posaná
• navíc s nulovatelným LCD displejem se čtyřmi číslicemi, se zobrazením 

celkového průtočného množství
• s připojovacím závitem R1/2“(i)
• pro kapaliny s provozní teplotou od -10 °C do +55 °C
• minimální průtok 5 l/min, maximální průtok 15 l/min
• přesnost měření ± 0,5%, snadná kalibrace přímo na místě
• pracovní tlak 40 bar 
• včetně dvou standardních baterií

46185 Výdejní pistole s elektronickým průtokoměrem – R1/2“(i)

Příslušenství pro stlačený vzduch

49901 Jednotka na úpravu vzduchu sestávající z fi ltru, redukčního 
ventilu, manometru a olejovače, připojovací závity R1/4“(i)/
R1/4“(i) 

Jednotku na úpravu vzduchu je doporučeno použít pro všechna uvedená 
pneumatická čerpadla. Výrazně se tak prodlouží jejich životnost.

49901

46185

46181

46901 / 46902
46911 / 46912
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