
48
C

C
 5

0

Funkce plni čky

Vzduchový mazací lis 20KG

GP1/ST/501/BSP (45410)

• Vysoce výkonný průmyslový lis na vzduch

• Lis dávkuje tlakem až 50-ti násobku přívodu 
vzduchu

• Je navržen pro použití v náročných 
podmínkách, jako jsou dílny, farmy, stavební 
provoz , nebo jako mobilní mazací systém

• Je zhotoven z  celokovové  konstrukce a 
kalených otěruvzdorných materiálů

• Vzduchový pohon je osazen vratným pístem o 
průměru  63 mm

• Lis je kompletní včetně krycího talíře, tlačné 
desky s gumovým lemem, vysokotlaké hadice a  
dávkovací otočné pistole

DO STYKU S ČERPANÝM  
MAZIVEM PŘICHÁZÍ
ocel, hliník,  mosaz a polyuretan

DOPORUČENÉ POŽITÍ
optimální pro mazivo  tekutosti NLGI -2

GP1/ST/501

délka hadice 2170  mm

Varianta

Kat. název Obj. číslo Objem 

BGRP/30 45430 30 kg

BGRP/50 45431 50 kg

Možnosti objednání
Objed. Katalogový Objed. Použití Pr ůměr
číslo název číslo pro krycího Ocelová Pr ůměr Průměr

balení talí ře část desky pr ůchodu

45410 GP1/ST/501/N 45415 20-30 kg 310 mm 241 mm 288 mm 29,5 mm

45411 GP2/ST/501/N 45416 50-60 kg 381 mm 322 mm 380 mm 29,5 mm

45412 GP3/ST/501/N 45417 180 kg 612 mm 550 mm 602 mm 29,5 mm

GP1/ST/501/BSP

GP2/ST/501/BSP

GP3/ST/501/BSP

Katalogový Rozměr tl. desky (membrány)
název

BSP závit NPT závit

DOPORUČENÉ POŽITÍ
optimální pro mazivo  tekutosti NLGI -2

www.groz.cz

GP2 Pro použití s 50-60 kg  balením  
maziva, délka sací trubice 730 mm

GP3 Pro použití s 180 kg  balením  
maziva, délka sací trubice 950 mm

BGRP/30 Včetně vestavěné nádoby 
o objemu 30 kg

BGRP/50 Včetně vestavěné nádoby 
o objemu 50 kg

Pracovní tlak: 2-10 bar (30-150 PSI)
Max. vstupní  tlak vzduchu: 10 bar 
(150 PSI)
Max. výstupní  tlak vzduchu: 500 bar 
(7500 PSI)
Připojení vzduchu: ¼" 
Připojení výstupu: ¼" 
Spot řeba vzduchu: 230 l /min
Výtlak maziva (NLGI-2): 1.10 kg/min
Hladina hluku: 81 db

Čerpadlo musí být pln ěno 
suchým stla čeným vzduchem 
přes FRL jednotku 
(FRCLM 136134-S/G)


