
Návod k použití 

GROZ VÝDEJNÍ PITOLE BEZ MĚŘÁKU 
OGY/S/1-2F/N 

Výdejní pistole pro regulaci průtoku oleje, pro použití se vzduchovým olejovým čerpadlem. 

Pistole má ocelový otočný kloub zabudovaný do vstupu pro snadnou ovladatelnost a pohodlí 

používání. 

Vlastnosti: 

1. Vysoce účinná, ale přitom lehké nylonové tělo. 

2. Vestavěná bezpečnostní páčka, která lze posouvat po rukojeti pro nepřetržitý tok, nebo pro 

zamknutí a zabránění nechtěnému úniku. 

3. Vestavěný otočný závit na vstupu pro snadné použití. 
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Specifikace 

Otočný čep:  ½ "BSPT (F), nebo ½" NPT (F) 

Max. Vstupní tlak:  870 PSI (60 BAR) 

Max. Průtok:  70 LPM (18,5 GPM) 

Rozsah pracovních teplot:  -10 ° C až 60 ° C (14 ° F až 140 ° F) 

Venkovní průměr ocelové trysky: ½ "(12,7 mm) 

Vnitřní průměr rozšíření hadice:  ½ "(12,7 mm) 

 

Doporučené použití 

Olej, převodové oleje, ATF, Diesel, Bio-Diesel 

NEPOUŽÍVEJTE S: 

Tekutinami na vodní bázi a benzín 

Komponenty přicházející do styku s tekutinou 

Ocel, Nylon, nerezová ocel, Viton, Nitrilová pryž 

 

Instalace a použití: 
1. Ujistěte se, že přívod vzduchu, s nímž má být pistole instalována je odpojen. 

Čerpadlo musí být vypnuté. 

2. Jeden konec odtokové hadice čerpadla připojte k čerpadlu. Na druhé straně, použijte těsnění 

závitů a připojte na vstupní čep na těle pistole. Ujistěte se, že hadice a vstupní čep jsou kompatibilní. 

Rukou dotáhněte. Neutahujte příliš. Pro dosažení nejlepších výsledků, 

použijte hadici s ½ "vnitřním průměrem. 

3. Ujistěte se, že jsou všechny spoje na výstupním konci těsné a nepropustné. 

4. Neodkapávací tryska se otevře a zavře automaticky. 
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5. Trysky vložte do prázdné nádoby, zapněte přívod vzduchu do čerpadla. 

6. Motor čerpadla se spustí a pak se zastaví, jakmile je připraven. 

7. Používejte trysku stisknutím rukojeti pistole. Jednoduché stisknutí rukojeti zapne čerpadlo a 

současně zahájít čerpání. 

8. Množství proudění tekutiny může být řízeno rukojetí. 

9. Bezpečností páčku můžete posouvat přes rukojeť pro kontinuální dávkování, je potřeba dávat 

pozor, aby tekutina nepřetekla. 

10. Bezpečností páčku můžete posouvat přes rukojeť pro zablokování zbraň. Když se nepoužívá, musí 

se zablokovat aby nedošlo k náhodnému úniku. 

 

Upozornění 
S pistolí je třeba zacházet opatrně. Páčka i ostatní části jsou citlivé a náchylné k porušení, pokud se 

s nimi nezachází správně. 

 

 

 

 

www.groz.cz 


