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Funkce plničky

Varianta

Možnosti objednání
Objed. Pro objem Délka Průměr Tlačná Typ 

číslo balení čerpadla krytu membrána Ocel. část Deska Průchod adaptéru

44200 12,5 kg 18"(457mm) 287 mm s gumou 230 mm 272 mm 38 mm univerzální

44210 25-50lb 18"(457mm) 12"(310mm) ocel 11" 1,1/2" americký

(288 mm) (38 mm) SFA/1-4/N

44211 25-50 lb/20kg 18"(457mm) 12"(310mm) s gumou 9,1/2" 11,11/32" 1,1/2" americký

(241 mm) (288 mm) (38 mm) SFA/1-4/N

44212 25-50 lb/20kg 18"(457mm) 12"(310mm) s gumou 9,1/2" 11,11/32" 1,1/2" univerzální

(241 mm) (288 mm) (38 mm) ADP-9147

44222 120 lb/50kg 30"(760mm) 15"(381mm) ocel 13,5/8" 1,1/2" americký

(346 mm) (38 mm) SFA/1-4/N

44220 120 lb/50kg 30"(760mm) 15"(381mm) s gumou 12,11/16" 15" 1,1/2" americký

(322 mm) (380 mm) (38 mm) SFA/1-4/N

44221 120 lb/50kg 30"(760mm) 15"(381mm) s gumou 12,11/16" 15" 1,1/2" univerzální

(322 mm) (380 mm) (38 mm) ADP-9147
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Plnička lisů

GFP/03-PRO/UNI (44212)

Katalogový 

název

Rozměr tl. desky (membrány)

 Snadné plnění mazacích lisů, které umožňuje
čistotu  plnění a zamezuje kontaminaci  maziva   
vnějším prostředím a nopak

 Úspora nákladů, které vznikají nákupem dražších    

drobných balení maziva (kartuší)

 Jednotka plničky  je tvořena z pozinkovaného    

čerpadla,  hlavy z pozinkovaného odlitku a    
příruby z  hliníkového odlitku

 U vybraných modelů je tlačná deska opatřena 

po obvodu  gumovou vložkou pro aplikaci
v baleních s kónickým dnem

 Je osaditelná několika vstupními adaptéry:

americkým kuželovým 0,58" (14,7 mm) a
univerzálním pro americký i evropský (9 mm)       
vstup ADP-9147 (44361) strana CC 62

DOPORUČENÉ POŽITÍ
pro mazivo do tekutosti NLGI 2

28 g / stisk

www.groz.cz

GFP-02
Pro použití s 12,5 kg  
anglického balení  
maziva

GFP-04
Pro použití s 50 kg  
amerického balení  
maziva

UŽITEČNÉ RADY!

Při prvním použití 
nalijte do výstupu 
čerpadla 30 ml oleje a 
začněte čerpat dokud 
nepoleze  z adaptéru 
mazivo.

Nikdy nevyvíjejte 
nepřiměřený tlak na 
páku.
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