
Návod k použití 

GROZ MAZACÍ LIS VYSOKOTLAKÝ 20KG 
GFP/HP-03/PRO 

 

Popis 

• Snadný, přenosný vysokotlaký ruční lis 

• Poskytuje vysoký tlak mazání, není k dispozici elektřina, nebo nemůže být vzduchem ovládané 

čerpadlo. 

• Vhodné pro čisté mazání strojů, zařízení, nákladních aut i osobních 

• Ocelová konstrukce s hliníkovým odlitkem hlavy a pevnou ocelovou čerpací komorou 

• Dodává se rukojetí, krytem sudu, pogumovanou zdvihací deskou, 48" flexibilní hadicí vybavenou 

profesionálním 4 čelisťovou spojkou. 

 

  



Montáž a provoz 

1. Připojte ruční páku pomocí matice & šroub. Neutahujte příliš. 

2. Odšroubujte a vyjměte pojistný kroužek z čerpadla trubice. 

3. Zatlačte sestavu čerpadla přes kryt sudu, dokud se hlava nedotkne krytu sudu. 

4. Zatlačte pojistný kroužek na hadici čerpadla a našroubujte je na vnější závity hlavy čerpadla pro 

zamknutí krytu sudu s hlavou čerpadla. 

5. Naplňte nádobu s mazivem a vložte zdvihací desku do kontejneru. Zatlačte jej pevně dolů, dokud 

mazivo nevyteče přes pryžové těsnění. 

6. Při nasazení čerpací trubky skrz zdvihací desku, umístěte kryt sudu. Rukou utáhněte křídlové 

matice rovnoměrně, aby zafixovaly víko na sudu. Ujistěte se, že sestava trubek se dotýká dna 

kontejneru. 

7. Našroubujte hadici na výstupu čerpadla. Použijte těsnění závitů pro zajištění nepropustnosti. 

8. Nyní je čerpadlo připraveno k uvedení do provozu. Spusťte čerpadlo pohybem ruční páky. Nalijte 

30 ml oleje (SAE 30) do výstupu čerpadla a pohybujte pákou, dokud nezačne vypouštění. 

Specifikace 

Výtlak: více než 1,5 gramu/stisk 

Mechanismus: ruční páka 

Max. pracovní tlak: 3500 PSI, 240 BAR 

Délka hadice: 48‘‘, (cca 122 cm) 

Velikost výstupu: 1/8” BSPT 

Velikost sudu: 20 Kg 

Průměr krytu sudu: 12,2‘‘, (310 mm) 

Sací trubka průměr: 1‘‘, (2,54 cm) 

Délka pumpy od víka sudu: 13,7‘‘ (348 mm) 

  
Upozornění 
Nepoužívejte ocelovou zdvihací desku na kónické kontejnery (používat pouze gumovou desku). 

Udržujte pracovní prostor v čistotě a odstraňte přebytečný tuk z nástrojů, rukou a oblečení po 

použití. 

 

Komponenty přicházející do styku s čerpanou látkou 

Ocel, hliník, nitril, termoplast 

Doporučené použití 

Maziva až do a včetně NLGI 2 

 

 

 

www.groz.cz 
 


