


Ruèní pøítlaèné

mazací lisy

CEMA-TECH IL MT-015

Pøíslu�enství ruèních pøítlaèných mazacích lisù   
Objednací 

èíslo 
Typ Pro mazací 

hlavice typu

hrotitá

Závit

Mazací spojky

pøítlaènál sklíèidlová

39391

39392

39393

pøítlaèná

hrotitá

sklíèidlová

kulová H, polokulová K 

trychtýøová D

kulová H M9x1

M9x1

M9x1
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Ruèní pøítlaèné mazací lisy
Objednací

èíslo
Typ Objem 

zásobníku
Obsažené pøíslušenství Max.

tlak
3[cm ] [bar]

Typ 34

Typ 36

Typ 44

Typ 46

Typ 43

31111

Typ 34, s plastovým zásobníkem, pro tuk

31112

31113

34

34/S

34/H

150

150

150

pøítlaèná mazací spojka 100

hrotitá mazací spojka

sklíèidlová mazací spojka

100

100

Typ 36, s kovovým zásobníkem, pro tuk

31121

31122

31123

36

36/S

36/H

300

300

300

200

200

200

Typ 44, teleskopický, s plastovým zásobníkem, pro tuk

31171

31172

31173

44

44/S

44/H

180

180

180

100

100

100

Typ 46, teleskopický, s kovovým zásobníkem, pro tuk

31181

31182

31183

46

46/S

46/H

335

335

335

200

200

200

Typ 43, teleskopický, s plastovým zásobníkem, pro olej

31191

31192

43/S

43/H

180

180

100

100

pøítlaèná mazací spojka

hrotitá mazací spojka

sklíèidlová mazací spojka

pøítlaèná mazací spojka

hrotitá mazací spojka

sklíèidlová mazací spojka

pøítlaèná mazací spojka

hrotitá mazací spojka

sklíèidlová mazací spojka

hrotitá mazací spojka

sklíèidlová mazací spojka

Rozmìry

[mm]

200 / 42

celková délka / ø zásobníku

200 / 42

200 / 42

240 / 50

240 / 50

240 / 50

335 / 45

335 / 45

335 / 45

565 / 45

565 / 45

565 / 45

270 / 41

270 / 41



Ruèní mazací lisy

LINCOLN

CEMATECH IL MT-021

Ruèní pistolové mazací lisy LINCOLN

Ruèní pákové mazací lisy LINCOLN

Mo�nosti plnìní zásobníkù mazacích lisù Oznaèení závitù
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Ruèní pákové mazací

lisy UMETA

280 barMax. pracovní tlak:
3cca 130-150 cm /min *)Dodávané množství:

cca 0,5 lObjem zásobníku:

tuk do tøídy NLGI 2Druh maziva:

2 až 7 bar (doporuèeno 6 bar)Tlak vzduchu:

Technické parametry

40:1Tlakový pomìr:

Typ ECO-LUBE

Další pøíslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a pøístroje".  

CEMATECH IL MT-012

Ruèní pákové mazací lisy jsou urèeny k domazávání ložisek a 
dalších mazaných míst pøes mazací hlavice, pøípadnì k 
volnému nanášení maziva.
K dispozici je široká škála tìchto mazacích lisù s rùznými 
velikostmi zásobníkù, v základním, standardním èi luxusním 
provedení. 
Všechny níže uvedené mazací lisy mají závit M10x1 pro 
pøipojení mazacího nástavce. Trubkový èi hadicový mazací 
nástavec je tøeba objednat zvláš� - viz pøíslušenství.

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místì a na 
tlaku vstupního vzduchu.
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Typ 75/PK

Typ ULTRA 75/PKU

Typ 75/PKM

Typ 75/LL

Možnosti plnìní zásobníku

a) nasátím z nádoby s mazivem, pøípadnì jiným volným naplnìním 
b) standardními kartušemi 400 g dle DIN 1284
c) plnicím lisem pøes plnicí pøípoj dle DIN 1283

b) c)a)

ECO-LUBE
základní

Typ
provedení

31221 plnicí ventil450 

Objednací
èíslo

Objem
zásobníku

3[cm ]

Obsažené pøíslušenství Plnìní
zásobníku

a b c

X X X

Dodávané
množství

3[cm /zdvih]

1,4

Max.
tlak

[bar]

Výstupní
závit

600 M10x1

75/PK
standardní

31226 odvzdušòovací ventil450 X X 1,9 800 M10x1

31233 plnicí ventil450 X X 1,9 800 M10x1ULTRA 75/PKU
luxusní

X

31237
odvzdušòovací ventil,
manometr 1000 bar

450 X X 1,9 800 M10x175/PKM
standardní

31241 odvzdušòovací ventil1000 X X* 1,9 800 M10x175/LL
standardní

Pøíslušenství

Další pøíslušenství (mazací spojky, mazací rychlospojky atd.) je k 
dispozici na pøání.

* Je sice možné, ale vzhledem k velikosti zásobníku nevhodné.
Na pøání jsou uvedené mazací lisy k dispozici také se závitem G1/8".

Typ pøíslušenství

Hadicový nástavec délky 500 mm 
se sklíèidlovou mazací spojkou (H)

Mazací lisy

Obj. èíslo

39221

Obrázek

Hadicový nástavec délky 500 mm 
s násuvnou mazací spojkou d10 mm (M4)

39239

Hadicový nástavec délky 500 mm s 
násuvnou maz. spojkou d16 mm (M1, T1, T1/B)

39241

Hadicový nástavec délky 500 mm 
s násuvnou mazací spojkou d22 mm (M22)

39243

Trubkový nástavec délky 150 mm 
se sklíèidlovou mazací spojkou (H)

39255

Trubkový nástavec délky 150 mm 
s hrotitou mazací spojkou (D)

39257



Sada ručního mazacího lisu s

příslušenstvím - ULTRA SET 

800 barMax. pracovní tlak:
32 cm /zdvihDodávané množství:

cca 0,5 lObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

Technické parametry

ULTRA SET je sada profesionálního ručního pákového 

mazacího lisu s rozsáhlým příslušenstvím určená k 

domazávání ložisek nebo jiných mazaných míst přes mazací 

hlavice, případně k volnému nanášení maziva.  

Sada ULTRA SET obj.č. 31286

CEMATECH IL 10/027

Sada ULTRA SET, obj.č. 31286 obsahuje 

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
60 ks

1 ks
1 ks

Profesionální pákový mazací lis opatřený plnicím a 
odvzdušňovacím ventilem, s hadicovým nástavcem 
délky 300 mm se sklíčidlovou čtyřčelisťovou mazací 
spojkou pro napojení na mazací hlavice kulové typu H
Trubkový nástavec délky 160 mm se sklíčidlovu 
čtyřčelisťovu mazací spojkou
Sklíčidlová čtyřčelisťová mazací spojka
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché 
typu M4 s průměrem hlavy 10 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché 
typu M1 s průměrem hlavy 16 mm 
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
násuvnou mazací spojku pro mazací hlavice ploché 
typu M22 s průměrem hlavy 22 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
hrotitou mazací spojku pro mazací hlavice trychtýřové 
typu D s průměrem hlavy 16 mm
Rychlospojka pro napojení sklíčidlové mazací spojky na
hrotitou-kardanovou mazací spojku
Kartuš 400 g s univerzálním tukem NLGI 2
Nejběžnější mazací hlavice (typy H1, H2 a H3 se závity 
M6x1, M8x1, M10x1 a R1/8")
Držák pro uchycení mazacího lisu na zeď
Plastový kufr

M10x1Závit pro připojení přísluš.:

Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".  

Plnění zásobníku

a) nasátím z nádoby s mazivem 
b) standardními kartušemi 400 g
c) plnicím čerpadlem přes plnicí přípoj

b) c)a)
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CEMATECH IL MT-004

Pneumatický mazací lis

1162

Ramnenní popruh, obj. č. 33115

obj. č. 33115............

  

ramenní popruh

Obsažené příslušenství: 

Hadicový nástavec délky 760 mm, sklíčidlová mazací spojka,

kombinovaný plnicí/odvzdušňovací ventil, polovina rychlospojky 

pro připojení tlakového vzduchu (odpovídající druhá polovina pro 

hadici má obj. č. 861101 a je k dispozici na přání). Připojení tlak. 

vzduchu  je možno provést, po odstranění poloviny rychlospojky, 

také přímo - závit 1/4" NPT. 

obj. č. 861101.......... polovina rychlospojky 1/4"(f)

Pro připojení vzduchové hadice

Pneumatický mazací lis 1162................................obj.č. 32101

415 barMax. pracovní tlak:
3cca 300 cm /min *)Dodávané množství:

3450 cmObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

3 až 10 barTlak vzduchu:

Technické parametry

Plnění zásobníku

a) kartušemi 400 g
b) plnicím lisem přes plnicí přípoj
c) nasátím z nádoby s mazivem

a)

Příslušenství (na přání)

b) c)

40:1Tlakový poměr:

Tlak
vzduchu

O
d

p
o

r 
v 

m
a

zi
vu

(b
a

r)

3Dodávané množství (cm /min)

245

210

280

315

175

140

105

70

35

0

0 150 300 450 600 750

7 bar

5 bar

3 bar

Graf výkonu 

Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".  

Pneumatický mazací lis 1162 je určen k domazávání ložisek a 
dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k 
volnému nanášení maziva.
Tento mazací lis má kontinuální výdej maziva. Intenzitou 
stisknutí spouště je možné řídit dodávané množství.

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místě a na 
tlaku vstupního vzduchu.

Pneumatický mazací lis 1162, obj.č. 32101
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Pneumatický mazací lis

DRP 30

Obsažené příslušenství:

Hadicový nástavec délky 300 mm a zahnutý trubkový nástavec 

délky 150 mm 

plnicí ventil, 

odvzdušňovací ventil, polovina rychlospojky pro připojení tlak. 

vzduchu.

se  sklíčidlovou čtyřčelisťovou mazací spojkou 

pro napojení na kulové mazací hlavice - typ H, 

Pneumatický mazací lis DRP 30........................obj.č. 32111

280 barMax. pracovní tlak:
3cca 130-150 cm /min *)Dodávané množství:

cca 0,5 lObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

2 až 7 bar (doporučeno 6 bar)Tlak vzduchu:

Technické parametry

Plnění zásobníku

a) nasátím z nádoby s mazivem 
b) standardními kartušemi 400 g
c) plnicím čerpadlem přes plnicí přípoj

b) c)a)

40:1Tlakový poměr:

Pneumatický mazací lis DRP 30, obj.č. 32111

Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".  

CEMATECH IL MT-007

Pneumatický mazací lis DRP 30 je určen k domazávání ložisek 
a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k 
volnému nanášení maziva.
Tento mazací lis má kontinuální výdej maziva.

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místě a na 
tlaku vstupního vzduchu.
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Akumulátorový mazací lis

Power-Luber 20 V Li-Ion

CEMATECH IL MT-001a

Power-Luber 20 V Li-Ion je urèen k domazávání ložisek a 
dalších mazaných míst pøes mazací hlavice, pøípadnì k plnìní 
menších zásobníkù a volnému nanášení maziva.
Jedná se o  technicky nejvyspìlejší akumulátorový mazací 
lis na souèasném trhu. 

obj. è. 33129 obj. è. 33128

Akumulátorový mazací lis Power-Luber 20 V Li-Ion

Max. pracovní tlak:

Dodávané množství:

Objem zásobníku:

Závit pro maz. nástavec:

Druh maziva:

Akumulátor:

3 3160 cm /min (H) / 100 cm /min (L)  2)

3450 cm

7/16"x28UNF   

tuk tøídy NLGI 2 a nižší

Li-Ion; 20 V ; 1 500 mAh  3)

2 kgHmotnost:

Technické parametry (platí pro samotný mazací lis)

Power-Luber 20 V Li-Ion - sada obj. è. 33126 

1) Power-Luber obsahuje ochranu proti pøetížení. Max. krátkodobý 
špièkový tlak je 690 bar
2) dodávané množství závisí na protitlaku, uvedené hodnoty platí pøi 
protitlaku cca 70 bar
3) akumulátor je urèen pro rychlonabíjení (doba nabíjení cca 1,5 h)    

Plnìní zásobníku
a) nasátím z nádoby s mazivem
b) kartušemi 400 g dle DIN 1283
c) plnicím èerpadlem pøes plnicí ventil

b)

   Mazací lis Power-Luber 20 V Li-Ion s akumulátorem, 
   s hadicovým nástavcem délky 915 mm  (obj. è. 39144) a se 
   sklíèidlovou mazací spojkou 1/8"NPT obj. è. 39102
   Nabíjeèku 230 V AC, 50 Hz obj. è. 33129
   Plastový kufr 370 x 585 x110 mm  s místem pro náhradní 
   akumulátor

( )
( )

Sada obsahuje:

 

Pøíslušenství (na pøání)

obj. è. 33128.......
obj. è. 33129.......

  

20 V Li-Ion akumulátor, 1 500 mAh
nabíjeèka 220-240 V AC, 50 Hz

c)a)

415 bar 1)

   Možnost nastavení charakteru vydávání maziva - digitální 
   pøepnutí mezi: velké dodávané množství (H) / malé dodávané 
   množství (L)
   Prùtokomìr s LCD displejem se zobrazením aktuálního 
   dodávaného množství, charakteru vydávání maziva, stavu 
   baterie a výstrah o zablokování výstupu a èerpání vzduchu    
   LED osvìtlení
   20 V Li-Ion s kapacitou pro vyèerpání až cca 12 
   zásobníkù s mazivem (nebo kartuší 400 g) 

akumulátor 

Oproti jiným akumulátorovým lisùm na trhu obsahuje: 

Závit pro maz. spojku: 1/8" NPT   
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Sada Power-Luber 20 V Li-Ion, obj.è. 33126 

Další pøíslušenství, jako jsou nástavce,hadice, mazací spojky 
atd. naleznete v infu "Pøíslušenství mazacích lisù"

Pod obj.è. 33127 je na pøání k dispozici sada se dvìma akumulátory



Akumulátorový mazací lis

TLGB 20 V Li-Ion

CEMATECH IL MT-001b

TLGB 20 V Li-Ion je určen k domazávání ložisek a dalších 
mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění menších 
zásobníků a volnému nanášení maziva.
Jedná se o  technicky nejvyspělejší akumulátorový mazací 
lis na současném trhu. 

obj. č. 33172 obj. č. 33174

Akumulátorový mazací lis TLGB 20 V Li-Ion

Max. pracovní tlak:

Dodávané množství:

Objem zásobníku:

Závit pro maz. nástavec:

Druh maziva:

Akumulátor:

3 3160 cm /min (H) / 100 cm /min (L)  2)

3450 cm

7/16"x28UNF   

tuk třídy NLGI 2 a nižší

Li-Ion; 20 V ; 1 500 mAh  3)

2 kgHmotnost:

Technické parametry (platí pro samotný mazací lis)

TLGB 20 V Li-Ion - sada obj. č. 33171 

1) TLGB obsahuje ochranu proti přetížení. Max. krátkodobý 
špičkový tlak je 690 bar
2) dodávané množství závisí na protitlaku, uvedené hodnoty platí při 
protitlaku cca 70 bar
3) akumulátor je určen pro rychlonabíjení (doba nabíjení cca 1,5 h)    

Plnění zásobníku
a) nasátím z nádoby s mazivem
b) kartušemi 400 g dle DIN 1283
c) plnicím čerpadlem přes plnicí ventil

b)

   Mazací lis TLGB 20 V Li-Ion s akumulátorem, 
   s hadicovým nástavcem délky 915 mm  (obj. č. 39144) a se 
   sklíčidlovou mazací spojkou 1/8"NPT (obj. č. 39102)
   Nabíječku 230 V AC, 50 Hz (obj. č. 33172)
   Plastový kufr 370 x 585 x110 mm  s místem pro náhradní 
   akumulátor

Sada obsahuje:

 

Příslušenství (na přání)

obj. č. 33174.......
obj. č. 33172.......

  

20 V Li-Ion akumulátor, 1 500 mAh
nabíječka 220-240 V AC, 50 Hz

c)a)

415 bar 1)

   Možnost nastavení charakteru vydávání maziva - digitální 
   přepnutí mezi: velké dodávané množství (H) / malé dodávané 
   množství (L)
   Průtokoměr s LCD displejem se zobrazením aktuálního 
   dodávaného množství, charakteru vydávání maziva, stavu 
   baterie a výstrah o zablokování výstupu a čerpání vzduchu    
   LED osvětlení
   akumulátor 20 V Li-Ion s kapacitou pro vyčerpání až cca 12 
   zásobníků s mazivem (nebo kartuší 400 g) 

Oproti jiným akumulátorovým lisům na trhu obsahuje: 

Závit pro maz. spojku: 1/8" NPT   

CZ - 412 01 Litoměřice
Českolipská 9
IČO 14869446
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Další příslušenství, jako jsou nástavce,hadice, mazací spojky 
atd. naleznete v infu "Příslušenství mazacích lisů"



Akumulátorový mazací lis

Pressol 20 V-2000 mAh

CEMATECH IL MT-001b

Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V je určen k domazávání
ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně
k plnění menších zásobníků a volnému nanášení maziva.
Elektrický motor poháněný 20 V baterií, zajistí dopravu maziva
do mazaného místa, bez jakýchkoliv problémů.

Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V-2000 mAh

Max. pracovní tlak:

Dodávané množství:

Objem zásobníku:

Závit pro maz. nástavec:

Druh maziva:

Akumulátor:

150 cm /min (H) / 100 cm /min (L)
3 3

2)

450 cm
3

G1/8"

tuk třídy NLGI 2 a nižší

Li-Ion; 20 V ; 2000 mAh 3)

0,378 kgHmotnost:

Technické parametry (platí pro samotný mazací lis)

1)

2)

3)

lis obsahuje ochranu proti přetížení. Max. krátkodobý
špičkový tlak je 680 bar

dodávané množství závisí na protitlaku
akumulátor je určen pro rychlonabíjení (doba nabíjení cca 1 h)

Plnění zásobníku
a) nasátím z nádoby s mazivem
b) kartušemi 400 g dle DIN 1283
c) plnicím čerpadlem přes plnicí ventil

b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

elektrický motor poháněný 20 V baterií

2 lithium-iontové akumulátory 20 V, 2000 mAh (obj. č . 33184)

Plnicí maznice  a odvzdušňovací ventil

Vysokotlaká hadice na čerpání tuku s pružinou na ochranu

před zlomení, 11 x 1000 mm (obj. č. 39281)

Sklíčidlová mazací spojka, M 10 x 1 (obj. č . 39301)

Redukce G 1/8"(i) - M 10 x 1(a)  a NPT 1/8''(i) - M 10 x 1(a)

Trubka maznice pozinkovaná

Nabíječka baterie 230 V (obj. č. 33182)

Přístroj je vybaven držákem základny a hadice

Opěrné nohy pro snadnou manipulaci, stabilní držení

1 Ramenní popruh

Sada obsahuje:

c)a)

400 bar 1)

Průtokoměrem s LCD displejem, se zobrazením aktuálního
dodávaného množství, charakteru vydávání maziva, stavu
baterie a výstrah o zablokování výstupu a čerpání vzduchu
Možností nastavení charakteru vydávání maziva - digitální
přepnutí mezi: velké dodávané množství (H) / malé dodávané
množství (L)
LED osvětlením

em s kapacitou pro vyčerpání až: cca. 25 ks 400g
kartuší (bez protitlaku), nebo cca. 7 ks 400g kartuší (protitlak)
akumulátor

Akumulátorový mazací lis Pressol obsahuje:

Závit pro maz. :spojku M10 x 1
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Další příslušenství, jako jsou nástavce,hadice, mazací spojky
atd. naleznete v infu "Příslušenství mazacích lisů"

Pressol 20 V Li-Ion - sada obj. č. 33181

Nabíječka: obj. č. 33182

Akumulátor: obj. č. 33184



Akumulátorový mazací lis

AFP 500

CEMATECH IL MT-006

Akumulátorový mazací lis AFP 500 je určen k domazávání 
ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně 
k volnému nanášení maziva.

Sada AFP 500, obj. č. 33131

Max. pracovní tlak:

Dodávané množství:

Objem zásobníku:

3100 cm /min  2)

cca 0,5 l

Druh maziva:

Akumulátor:

Elektrický přípoj:

tuk do třídy NLGI 2

18 V ; 1 300 mAh  3)

230 V AC ; 0,5 A ; 50 Hz

Technické parametry

Sada AFP 500, obj.č. 33131 

1) max. tlak je omezen pojistným ventilem  
2) dodávané množství je závislé na protitlaku, uvedená hodnota platí při 
volném výdeji, bez protitlaku
3) rychlodobíjení (doba nabíjení cca 1 h)

     
4) závit v hlavici lisu pro připojení výstupního nástavce (vnitřní)
5) závit na konci hadicového nástavce pro připojení maz. spojky (vnitřní)

Plnění zásobníku
a) kartušemi 400 g
b) nasátím z nádoby s mazivem

a)

1 ks

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Obsahuje:

 

Příslušenství (na přání)

obj.č. 33132.............

  
Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".

b)

až 450 bar  1)

Akumulátorový mazací lis AFP 500 s hadicovým
nástavcem délky 500 mm s čtyřčelisťovou 
mazací spojkou (pro mazací hlavice kulové - typ H),
opatřená odvzdušňovacím ventilem
Akumulátor 
Nabíječka pro el. síť 230 V AC
Ramenní popruh
Plastový kufr

 

sklíčidlovou 

18 V, 1 300 mAh

Akumulátor   18 V, 1 300 mAh

 

Připojovací závit: R1/8"(i)  4) / R1/8(a)  5)
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CEMATECH IL MT-010

Plnicí čerpadla pro plnění

zásobníků mazacích lisů

Plnicí čerpadlo je složeno z následujících částí:
čerpadlo (1) - Čerpací trubice čerpadla se vsouvá do maziva
až na dno sudu, kde je mazivo sacími otvory odebíráno.

sudové víko (2) -

stěrací deska (4) -
v

mazivu.

í adaptér (5) - je protikusem plnicího přípoje na plněném
mazacím lisu

Vlastní plnění zásobníku lisu je velice jednoduché. Mazací lis se
nasadí plnicí přípojem na plnicí adaptér a několika zdvihy páky
plnicího čerpadla se zásobník naplní.

�

�

�

�

�

zabraňuje vniku prachu a dalších nečistot
do sudu.

upínací zařízení s křídlovým šroubem (3) - k upevnění trubky
čerpadla a sudu

je umístěna na hladině maziva a společně
s ubývajícím mazivem klesá dolů. Zabraňuje tvorbě kráterů

plnic

Ruční sudové
plnicí čerpadlo pro
plnění zásobníků

mazacích lisů

1

4

Plnění pomocí sudových plnicích čerpadel je možné využít
pouze u mazacích lisů opatřených plnicím přípojem

Jedná se o velmi rychlý, ekonomický a z hlediska možnosti
kontaminace maziva nečistotami, případně hygieny práce, také
velmi čistý způsob plnění zásobníků mazacích lisů.

Sudová plnicí čerpadla jsou určena k instalaci přímo na
originální přepravní sudy mazivem (sud tedy není součástí
dodávky plnicího čerpadla). Mazivo v těchto baleních je
několikanásobně levnější než například ve standardních
kartuších 400 g.

s

Ø9 mm dle
DIN 1283 .(viz obr.)

2

3

plnicí přípoj
dle DIN 1283

Přehled provedení

Technické parametry

až 8 barMax. pracovní tlak:

Dodávané množství:

tuk do třídy NLGI 2

30 cm /zdvih
3

Druh maziva:

R ční plnicí čerpadlou

Ruční plnicí čerpadlo
stacionární
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K mobilní verzi je potřeba
přiobjednat vozík - 49131

5

obj.
číslo

Ruční plnicí čerpadlo 5kg, stac.39821 01

název
určeno pro
sud [ ]kg

5

vnitřní     sudu
[ ]mm

180 - 210

39823 01

39824 01

39825 01

39826 01

39827 01

15

18

20

25

50

240 - 270

266 - 291

270 - 310

310 - 335

335 - 385

Ruční plnicí čerpadlo 15kg, stac.

Ruční plnicí čerpadlo 18kg, stac.

Ruční plnicí čerpadlo 20kg, stac.

Ruční plnicí čerpadlo 25kg, stac.

Ruční plnicí čerpadlo 50kg, stac.

Ruční plnicí čerpadlo 10kg, stac.39822 01 10 210 - 240

K dispozici je také mobilní verze ručních plnicích čerpadel.
K tomu je potřeba přiobjednat vozík - obj. č. 49131



Co je LS program ?

Kartuše LS

Mazací lisy a přístroje

LS program

CEMATECH IL MT-009

Pokud vlastníte mazací lis, ať už ruční pistolový či pákový,
pneumatický, případně akumulátorový, musíte často doplňovat
jeho zásobník mazivem a víte, že to není příliš "radostná" práce.
Velmi oblíbeným, pohodlným a čistým způsobem plnění je
používání standardních kartuší 400 g. I tento způsob má však své
nevýhody. Mazivo dodávané v těchto kartuších je drahé a tuto
kartuš není možné opětovně plnit.

Uživatel odebírá od svého dodavatele maziv
mazivo ve větších, a tedy mnohem levnějších baleních (sudech) a
prázdné, opětovně plnitelné plastové obaly - kartuše LS - si
jednodušše plní podle potřeby sám pomocí plnicího čerpadla s adaptérem LS . Pro práci s kartušemi LS se pak používají
mazací lisy se zásobníkem uzpůsobeným pro vkládání těchto kartuší. Tyto zásobníky neobsahují táhlo se stěrací manžetou a
pružinou, jako zásobníky u klasických mazacích lisů. Kartuš LS se našroubuje na závit uvnitř zásobníku a mazivo z kartuše je do
vnitřních prostor v hlavici mazacího lisu nasáváno podtlakem. Společně s ubývajícím mazivem se v kartuši pohybuje směrem k
hlavici mazacího lisu plastový píst, který je součástí kartuše LS.

Relativně nedávno se na trhu objevila zcela nová možnost,
systém se širokou škálou
příslušenství. Tento program si nyní získává mezi uživateli čím
dál více příznivců.

opětovně plnitelných kartuší SL

(2)
(1) (3)

Prázdné kartuše LS, příslušenství
obj. č. 38801....
obj. č. 38806....

Kartuš LS prázdná s víčkem
Víčko pro kartuš LS

Kartuše LS plněné tukem
Kartuš LS s univerzálním tukem odolným vyšším tlakům
obj. č. 38822 Kartuš LS EP-2M, KP2K-30, NLGI2

Plnicí čerpadla

Ruční plnicí čerpadla

Na přání jsou k dispozici kartuše LS naplněné dalšími typy
tuků (s vyšší odolností proti zvýšeným teplotám, opotřebení,
vymývání vodou atd.)

Příslušenství plnicích čerpadel

obj. č. 38901....Adaptér pro plnění kartuší LS-d9mm(i)-R1"(i)

obj. č. 38801

obj. č. 38806

obj. č. 38822

1

2

3

Adaptér LS
obj. č. 38901

Ruční plnicí
čerpadlo

Tento typ plnicích čerpadel je primárně určen pro plnění zásobníků mazacích
lisů opatřených plnicím ventilem dle DIN 1283.
Na přání jsou k dispozici také plnicí čerpadla s pneumatickým pohonem a
mobilní verze.

obj.
číslo

Ruční plnicí čerpadlo 5kg39821 01

název
určeno pro
sud [ ]kg

5

vnitřní     sudu
[ ]mm

180 - 210

39823 01

39824 01

39825 01

39826 01

39827 01

15

18

20

25

50

240 - 270

266 - 291

270 - 310

310 - 335

335 - 385

Ruční plnicí čerpadlo 15kg

Ruční plnicí čerpadlo 18kg

Ruční plnicí čerpadlo 20kg

Ruční plnicí čerpadlo 25kg

Ruční plnicí čerpadlo 50kg

Plnicí čerpadla jsou určena pro přímou instalaci na originální
sudy ve kterých dodavatelé maziv dodávají svá maziva.
Sestávají z čerpací trubice s čerpacím mechanismem,
sudového víka, kterým je čerpací trubice fixována na
sud a které zabraňuje vniknutí nečistot do maziva a dále ze
stěrací desky, která klesá v sudu společně s ubývajícím
mazivem a která zabraňuje tvorbě kráterů v mazivu.

ka
rtu

š
LS
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Ruční plnicí čerpadlo 10kg39822 01 10 210 - 240



Mazací lisy a přístroje

LS program

Pneumatické mazací lisy LS

obj. č. 38201....Pneumatický maz. lis LS, R1/8"(i), s trubkovým
nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

Hadicový nástavec je třeba v případě potřeby objednat zvlášť - viz výše
"Mazací nástavce" u  ručních mazacích lisů LS

480 barMax. pracovní tlak:

1:60Tlakový poměr:

1 cm /zdvih
3

Dodávané množství:

3-8 barTlak vstupního vzduchu:

Technické parametry:

obj. č. 38251....Pneumatický maz. lis LS-LubeJet-eco

Pneumatický lis LS

Pneumatický lis LS pro nanášení směsi tuk-vzduch

Vhodný pro nanášení tuku na otevřené ozubené převody,
kluzné plochy, rozměrnější řetězy atd.

obj. č. 38201

obj. č. 38251

Akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS

obj. č. 38321....Sada AccuGreaser 18 V-LS

400 barMax. pracovní tlak:

cca 100 cm /min
3Dodávané množství:

Technické parametry:

obj. č. 33154....
obj. č. 33152....
obj. č. 33153....
obj. č. 33145....

Akumulátor pro AccuGreaser 18 V
Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-230 VAC
Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-12/24 VDC
Ramenní popruh

Příslušenství

Sada AccuGreaser 18 V-LS obsahuje:
- akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS s hadicovým
nástavcem 750 mm se čtyřčelisťovou sklíčidlovou mazací
spojkou
- akumulátor 18 V Ni-Cd, 1500 mAh
- nabíječka 230 VAC, 50 Hz (rychlé nabíjení 1 hod)
- plastový kufr (s volným místem pro kartuš LS a druhý
akumulátor)

obj. č. 38321

obj. č. 33154 obj. č. 33152 obj. č. 33153

Mazací lisy LS

Ruční mazací lisy LS

obj. č. 38102....
obj. č. 38132....

Pákový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)

Pistolový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)

obj. č. 38102obj. č. 38132

Mazací nástavce
obj. č. 39263....
obj. č. 39256....
obj. č. 39222....

Trubkový mazací nástavec rovný, R1/8"(a)
Trubkový mazací nástavec zahnutý, R1/8"(a)
Hadicový mazací nástavec 500 mm, R1/8"(a)

Všechny uvedené mazací nástavce obsahují čtyřčelisťovou mazací spojku
určenou pro napojení na mazací hlavice kulové (typ H dle DIN 71412).

obj. č. 39222

obj. č. 39263

obj. č. 39256

obj. č. 33145
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CEMATECH IL MT-013

Ruèní mazací pøístroje

Nožní mazací pøístroje 

1) 20

3) 10
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Ruèní a nožní mazací

pøístroje



AM 203 je vhodný k domazávání menších ložisek a 
dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k 
volnému nanášení maziva. Naopak, vzhledem ke svému 

3dodávanému množství 12 cm /min není příliš vhodný pro 
plnění větších objemů, např. zásobníků mazacích čerpadel, 
nebo větších ložiskových domků. 

Popis:
Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové 
čerpadlo LINCOLN P 203 osazené třemi čerpacími 
prvky K7, jejichž výtlak je spojen do jednoho rozvodu, 
který je opatřen pojistným ventilem.
AM 203 je dále vybaven elektroovládací skříňkou, 
tlakovým spinačem,  výdejní 
pistolí opatřenou mazací spojkou pro připojení na 
kulové mazací hlavice (typ H dle DIN 71412). 

Funkce:
(spinač na elektroovládací Pokud je AM 203 v provozu 

skříňce v poloze "zapnuto"), čerpadlo P 203 se 
automaticky spouští a vypíná v závislosti na odběru 
maziva řízeného výdejní pistolí. Pokud je výdejní pistole 
uzavřena, čerpadlo se po natlakování rozvodu mezi 
čerpadlem a výdejní pistolí na hodnotu nastavenou na 
tlakovém spinači automaticky vypne. Po opětovném 
otevření výdejní pistole dojde k poklesu tlaku a 
čerpadlo se opět automaticky spustí.

manometrem a hadicí s

312 cm /minDodávané množství:

350 barMaximální provozní tlak:

38 dmObjem zásobníku:

22 kgHmotnost (bez maziva):

tuk do třídy NLGI 2Použitelné mazivo:

elektrickýPohon:

230 V ; 0,5 A ; 50 HzElektrický přípoj:

Pojízdný mazací přístroj

AM 203

TECHNICKÉ PARAMETRY 

CEMATECH IL MT-002

1
 2

0
5

540 605

Pojízdný mazací přístroj AM 203................obj. č. 924101 08
obsahuje následující příslušenství:
- el. připojovací kabel 10 m
- mazací hadice 10 m
- výdejní pistole SG

Objednání AM203:

Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".  

Pojízdný mazací přístroj AM 203, obj.č. 924101 08 

CZ - 412 01 Litoměřice
Českolipská 9
IČO 14869446
DIČ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
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AM 02 je vhodný k domazávání menších až støednì 
velkých ložisek a dalších mazaných míst pøes mazací 
hlavice, pøípadnì k volnému nanášení maziva. 

Popis:
Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové 
èerpadlo LINCOLN ZPU 02 osazené dvìmi èerpacími 
prvky, jejichž výtlak je spojen do jednoho rozvodu, který 
je veden do bloku opatøeného pojistným ventilem, 
manometrem a tlakovým spinaèem. Z tohoto bloku je 
mazivo dále vedeno do výdejní hadice  výdejní pistolí, 
která je opatøena mazací spojkou pro pøipojení na 
kulové mazací hlavice (typ H dle DIN 71412).
Mazací pøístroj AM 02 je ovládán pomocí 
elektroovládací skøíòky umístìné na víku èerpadla. 

Funkce:
(spinaè na elektroovládací Pokud je AM 02 v provozu 

skøíòce v poloze "zapnuto"), èerpadlo ZPU 02 se 
automaticky spouští a vypíná v závislosti na odbìru 
maziva øízeného výdejní pistolí. Pokud je výdejní pistole 
uzavøena, èerpadlo se po natlakování rozvodu mezi 
èerpadlem a výdejní pistolí na hodnotu nastavenou na 
tlakovém spinaèi automaticky vypne. Po opìtovném 
otevøení výdejní pistole dojde k poklesu tlaku a 
èerpadlo se opìt automaticky spustí.

s

326,6 cm /minDodávané množství:

350 barMaximální provozní tlak:

30 lObjem zásobníku:

40 kgHmotnost (bez maziva):

tuk do tøídy NLGI 2Použitelné mazivo:

elektrickýPohon:

230 VAC / 380-420 VACElektrický pøípoj:

Pojízdný mazací pøístroj

AM 02

TECHNICKÉ PARAMETRY 

CEMATECH IL MT-022

Pojízdný mazací pøístroj AM 02-230 VAC......obj. è. 924201 02

Obì provedení obsahují následující pøíslušenství:
- el. pøipojovací kabel 10 m
- mazací hadice 10 m
- výdejní pistole SG

Pojízdný mazací pøístroj AM 02-380 VAC......obj. è. 924201 03

Pøehled provedení AM 02:

Další pøíslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a pøístroje".  

Pojízdný mazací pøístroj AM 02
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DIÈ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kanceláø:
CZ - 591 01 Žïár nad Sázavou
Libušínská 183
Tel./fax: +420 566 630 524 

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
è. ú. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP

1
 2

0
5

650530



ELC 30 slouží k domazávání ložisek a dalších 
mazaných míst přes mazací hlavice, případně k 
volnému nanášení maziva. Dále jej možné jej použít
k plnění menších zásobníků, např. u čerpadel pro 
centrální mazací systémy.  

ELC 30 je vybaven elektrickým čerpadlem se 
zásobníkem o objemu 30 l,  dále obsahuje 
elektroovládací skříňku, el. kabel délky 5,5 m 

 výdejní pistolí 
opatřenou trubkovým nástavcem a mazací spojkou pro 
připojení na mazací hlavice kulové (typ H dle DIN 
71412).

Funkce:

Jakmile je mazací přístroj uveden do chodu (otočný 
spinač na elektroovládací skříňce v poloze "1"), začne 
čerpadlo dodávat do výdejní hadice mazivo. Výdej 
maziva do mazaných míst je pak manuálně řízen 
výdejní pistolí. Pokud je čerpadlo v chodu a zároveň je 
výdejní pistole uzavřena, narůstá ve výdejní hadici tlak. 
Jakmile tento tlak dosáhne 300 bar, což je otevírací 
hodnota pojistného ventilu, je mazivo průběžně 
přesměrováváno zpět do zásobníku. Tento stav však 
čerpadlu dlouhodobě nesvědčí, je tedy doporučeno 
udržovat mazací přístroj v chodu při uzavřené výdejní 
 pistoli max. 2 min.       

a hadici 
délky 3,5 m se "Z" kloubem a s

3150 cm /minDodávané množství:

300 barMaximální provozní tlak:

30 lObjem zásobníku:

tuk do třídy NLGI 2Druh maziva:

Pojízdný mazací přístroj

ELC 30

TECHNICKÉ PARAMETRY 

CEMATECH IL MT-005

Pojízdný mazací přístroj ELC 30, 230 VAC...........obj. č. 34561

Přehled provedení ELC 30 :

Pojízdný mazací přístroj ELC 30, 380-420 VAC...obj. č. 34562

elektrickýPohon:

230 V AC / 380-420 V ACEl. přípoj:

Další příslušenství, jako jsou mazací 
nástavce, mazací spojky atd. naleznete 
v infu "Mazací lisy a přístroje".  

Pojízdný mazací přístroj ELC 30
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IČO 14869446
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AM P, AM PK slouží k domazávání ložisek, nebo jiných
mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění nebo
volnému nanášení maziva.

AM PK - s kompresorem
Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol
a vlastním zdrojem stlačeného vzduchu - pístovým kompresorem
se vzdušníkem.
Přístroj se uvede do chodu vypínačem umístěným na
kompresoru. Kompresor se automaticky zapíná při poklesu tlaku
ve vzdušníku pod nastavenou hodnotu a doplňuje vzduch až do
tlaku 8 bar, kdy se automaticky vypne. Sudové čerpadlo značky
Pressol je trvale připojeno ke kompresoru a koná zdvihy v
závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

provedení
bez kompresoru

AM P

AM P  - bez kompresoru
Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol,
které se připojuje k externímu zdroji tlakového vzduchu.
Čerpadlo koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného
výdejní pistolí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

*) výkon čerpadla při volném výtoku 8 bar

CEMATECH IL MT-003

1100 g/ min  *)Dodávané množství:

50:1

sudy 15, 20, 25, 50 a 60 l **)

tuk do třídy NLGI 2

30 kgHmotnost přístroje :(bez maziva)

pneumatický

2-8 bar

400 l/min při 8 barMax. spotřeba vzduchu:

Pojízdné mazací přístroje

AM P, AM PK

AM P pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm
AM P pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm
AM P pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm
AM P pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm
AM P pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm

Přehled provedení AM P:

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:
- výdejní hadice 10 m
- vzduchová hadice 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací
spojkou

AM PK pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm
AM PK pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm
AM PK pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm
AM PK pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm
AM PK pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm

Přehled provedení AM PK:

.........obj. č. 924504 01

.........obj. č. 924504 02

.........obj. č. 924504 03

.........obj. č. 924504 04

.........obj. č. 924504 05

...........obj. č. 924502 01

...........obj. č. 924502 02

...........obj. č. 924502 03

...........obj. č. 924502 04
............obj. č. 924502 05

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:
- mazací hadice 10 m
- el. přívodní kabel 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací
spojkou

**) sud s mazivem není při objednání součástí mazacího vozíku !!! Při
volbě provedení maz. vozíku musí zákazník zohlednit velikost sudu
(standardní), ve kterém odebírá mazivo od svého dodavatele maziv !!!

provedení s
kompresorem
AM PK

AM P AM PK

55 kg

elektro-pneumatický

2-8 bar

stlačený vzduch 230VAC; 0,5 A; 50 Hz

Tlakový převod:

Zásobník maziva:

Druh maziva:

Pohon:

Vstupní energie:

Tlak vzduchu:
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Pneumatické mazací přístroje PMP slouží k mazání ložisek,
nebo jiných mazaných míst přes mazací hlavice, případně k
plnění nebo volnému nanášení maziva. Využívají se především
pro hospodárné mazání v zemědělství, stavebních, těžebních a
průmyslových podnicích, vozových parcích a dílnách.

Pneumatický mazací přístroj má dvě provedení:

Mobilní

Čerpadlo se skládá ze stejných komponentů, je však
pro snadnější manipulaci

opatřeno
vozíkem

Stacionární provedení

Stacionární

Čerpadlo se skládá z těchto komponentů:
- čerpadlo, stěrací deska, sudové víko, upevnění zásobníku
- vysokotlaká hadice délky 4 metry, popř. s hadicí 2 nebo 6 metrů
- výdejní pistoli se ”Z” kloubem pro snadnější manipulaci
- tlakový redukční ventil (pevně nastavený na 8 barů)

TECHNICKÉ PARAMETRY

*) v závislosti na konzistenci maziva a na odporu mazaného místa

CEMATECH IL MT-003

1100 g/min  *)

50:1

sudy 5, 10, 15-18, 20, 25, 50 a 200 l **)

tuk do třídy NLGI 2

Max. 400 barPracovní tlak:
pneumatický

2-8 bar

nástrčná rychlospojkaPřípoj vzduchu:

Pneumatický mazací přístroj

PMP

PMP stac., 5kg, 4m (d180-210 mm)...........................obj. č. ZA 34451
PMP stac., 10kg, 4m (d210-240 mm).........................obj. č. ZA 34452
PMP stac., 18kg, 4m (d240-290 mm).........................obj. č. ZA 34453
PMP stac., 20kg, 4m (d270-310 mm).........................obj. č. ZA 34454
PMP stac., 25kg, 4m (d310-335 mm).........................obj. č. ZA 34455
PMP stac., 50kg, 4m (d335-385 mm).........................obj. č. ZA 34456
PMP stac., 200kg, 4m (d540-590mm)........................obj. č. ZA 34457

Přehled provedení mazacího přístroje PMP - stacionární:

PMP mob., 5kg, 4m (d
PMP mob., 10kg, 4m (d
PMP mob., 18kg, 4m (d240
PMP mob., 20kg, 4m (d27
PMP mob., 25kg, 4m (d

180-210 mm)...........................obj. č. ZA 34461
210-240 mm).........................obj. č. ZA 34462

-290 mm).........................obj. č. ZA 34463
0-310 mm).........................obj. č. ZA 34464

310-335 mm).........................obj. č. ZA 34465
PMP mob., 50kg, 4m (d335-385 mm).........................obj. č. ZA 34466
PMP mob., 200kg, 4m (d540-590 mm).......................obj. č. ZA 34467

Přehled provedení mazacího přístroje PMP - mobilní:

**) sud s mazivem není při objednání součástí mazacího přístroje !!!

Při volbě provedení maz. přístroje musí zákazník zohlednit velikost
sudu (standardní), ve kterém odebírá mazivo od svého dodavatele
maziv !!!

Mobilní provedení

stlačený vzduch

Druh maziva:

Pohon:
Vstupní energie:

Tlak vzduchu:
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Zásobník maziva:

Tlakový převod:

Dodávané množství:



Article 68012 68113 68213

Tank capacity 13 13 13
Delivery hose length 2,5 - 1/4” 2,5 - 1/4” 4 - 1/4”
Delivery hose KR6802 KR6802 993.504
Max outlet pressure 350/400 300/350 350/400
Capacity every 10 cycles of lever 60 40 -
Pump - - 62041
Compression ratio - - 50:1
Noise level - - 81
Max working pressure - - 8
Max air consumption - - 330
Capacity (free outlet 6 bar
self-levelling grease at 20° C)

- - 1000

Grease follower plate yes yes yes
Grease coupler 66739 66739 66740
Nipple - - 66892
Grease gun - - 66888

Packing 1 - 0,070 1 - 0,070 1 - 0,100
Weight 10,4 14 16,7

Dimensions (A - B - C) 34 - 24,5 - 71 52 - 34 - 84 30 - 34 - 84

kg

m
Art.
bar

g
Art.

dB
bar

l/min

g/min

Art.
Art.
Art.
Art.

N° - m3

kg
cm

Portable and wheel-mounted 
or air operated manual grease 
pumps. Practical and functional, 
they can be used in all workplaces 
and enable quick, high-pressure 
greasing on any motor vehicle 
or mechanism. 
They are equipped with a grease 
follower plate that protects the 
lubricant and ensures positive 
priming.

Portable
grease
dispenser

B

C

A

Details and advantages

The follower plate, 
indispensable 
when using 
particularly 
hard greases, 
is drawn 
towards 
the bottom 
of the drum 
by the vacuum 
created by the 
pump in the 
grease suction 
stage

Pump

Cover

Follower plate

Vacuum
created by
the pump

sucking
grease

Delivery
hose

Ball

Grease Art. 66888

Grease
pedal

Art. 66892Art. 62041

Grease
pump

air operated    manual    

63

Art. 993.504



Pøíslu�enství mazacích

lisù a pøístrojù

CEMATECH IL MT-014

MAZACÍ SPOJKY 

HADICOVÉ NÁSTAVCE
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Příslušenství mazacích lisů a přístrojů

G-bezpečnostní mazací spojka

CEMATECH IL MT-001b

Provedení:

Velikost klíče SW:

Materiál:

Průměr:

Hmotnost:

Závity:

13 mm

ocel pozinkovaná

15 mm

0,095 kg

M10x1 nebo G1/8"

Technické parametry:

G-bezpečnostní maz. spojka (H), M10x1(i).......obj. č. ZA 39309

G-bezpečnostní maz. spojka (H), G1/8"(i).........obj. č. ZA 39310

4 boční stěny

Specifikace:

Délka: 37 mm
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-
-
-

vhodná pro všechny kuželové typy mazacích hlavic
pevné uchycení na mazací hlavici
čtyři pružinové čelisti vyrobené z tvrzené oceli

Speciální funkce:
-
-
-
-

vhodné na všechny mazací hlavice dle specifikací DIN
oblast využití: užitkové vozy, stavební a zemědělské stroje
při mazání není nutné držet spojku a nevytéká mazivo
jednoduchým stisknutím spouště se uvolní mazivo

Přehled provedení:
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