
Dispensere for olje, fett og multivæsker
Enkle å bruke og robuste dispensere (pistoler) spesielt utviklet for å måle og fordele olje
og lignende væsker.

For smøring og service i bilindustrien, industri, shipping, landbruks-,
luftfarts- og gruveindustrien. Våre robuste og enkle å bruke
håndmålere er spesielt utviklet for å måle og fordele olje og lignende
væsker. (Ikke solgt i USA) Veggmontering og modulære utvidelser.
Den veggmonterte versjonen av disse oljepumpene, montert på
vegg eller i en fast stilling ved hjelp av det spesielle tilbehøret, gjør
det mulig for en lang rekke bruksmuligheter ved anvendelse av
modulære utvidelser.

• Robust og pålitelig målings- og doseringsgrep
• Doseringsgrep for: motorolje, girkasseolje, girolje, glykol,

spylervæske osv.
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*Strømming fra 1 til 30 l/min,presisjon ± 0,5 %,maks. arbeidstrykk - 70 bar,½" innløpssvivel.
**Strømming fra 1 til 30 l/min,presisjon ± 0,5 %,maks. arbeidstrykk - 65 bar,½" innløp svivel,Maks. kvantitet 99,9 l.
***Mengde fra 1 til 15 l/min,Nøyaktighet ± 0.65 %,Maks. arbeidstrykk - 70 bar,½" innløpssvivel.
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Bilde Navn på datablad Model

Manuell styringspistol . For olje/frostvæske opptil SAE 140 .
Inkluderer:1/2 BSP innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med
automatisk dryppstopp munnstykke.

30502050

Manuell styringspistol . For olje/frostvæske opptil SAE 140 .
Inkluderer:1/2 BSP innløpssvivel 45° fleksibelt utløp med
manuell dryppstopp munnstykke. Håndtak med
låseanordning. Kan også brukes til multivæske.

30582750

Digital oljekontrollmåler Komplett ½" innløpssvivel 90°
fleksibelt utløp med automatisk dryppfritt munnstykke. 30582850*

Digital forhåndsinst. oljekontrollmåler. 90° fleksibelt utløp
½" med manuelt,dryppfritt munnstykke. 30508350**

Mekanisk ikke-forhåndsinnstilt måler. 90° fleksibelt utløp ½"
med manuelt,dryppfritt munnstykke. 30508450***

Mekanisk forhåndsinnstilt måler. 90° fleksibelt utløp ½" med
manuelt,dryppfritt munnstykke. 30508550***

Smørepistol inkl. Z-svivel,G ¼" hunn. 30504150

Vann-/frostvæskepisol,3/8" hunn BSP 39900007

Digital oljekontrollmåler Komplett ½" innløpssvivel 90°
fleksibelt utløp med manuelt,dryppfritt munnstykke. 30508250

Dobbelt ventilutløp med sprutsikkert filter for fastmonterte
installasjoner. 30593350

Fettpistol med robust terminal,G¼" hunn med "four jaw"-
kobling. 30593650

Digital kontrollmåler for vindusvæske Komplett ½”
innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med manuelt,dryppfritt
munnstykke.

30594650

Digital kontrollmåler for antifrost- og bremsevæske.
Komplett ½” innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med
manuelt,dryppfritt munnstykke.

30508650

Digital kontrollmåler for vindusvæske komplett 1/2
innløpssvivel,rett utløp uten dryppfritt munnstykke. 30582550

Green digital meter 1/2", Female 1/2" thread swielling. 30582650
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Dispensere for olje, fett og multivæsker

Tilbehør Artikkelnummer

Svivel for oljepistol,1/2" - 1/2" 30591550

Flexible munnstykke 135° med automatisk dryppstopp 30375945

90-graders fleks. utløp med manuell dryppstopp 30591050

Jaw-koblinger 10 enheter 30591650

Utløpsslange for smøring 30597450

Rett fleks. utløp med dryppstopp 30590950
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