Bateriový mazací lis LAGG 400B
Použití
SKF LAGG 400 jsou jednoruční bateriové mazací lisy, které
mohou být naplněny plastickým mazivem (cca. 500 cm3 / 17
US.fl.oz) anebo mohou čerpat mazivo z výměnného zásobníku podle DIN 1284. Standardní koncovka je určena pro
hlavice podle DIN 71412.

Popis
Bateriový mazací lis SKF LAGG 400B je přístroj s vysokým
výkonem napájený baterií, který je vhodný pro domazávání
ložisek, strojů, vozidel apod. Lis může čerpat plastické mazivo
ze standardních (420 ml) patron SKF anebo může být
naplněn 500 cm3 (17 US.fl.oz) plastického maziva, pomocí
přípojky označené 1077601.
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Lis je dodáván v odolném kufříku s vysokotlakou hadicí
o délce 750 mm (29.5“) s koncovkou M10X1, nabíjecí
baterií 14,4 V, nabíječkou a návodem k obsluze.
Lis je nabízen ve dvou provedeních: LAGG 400B (nabíječka
230 V) a LAGG 400B/US (nabíječka 110 V), přičemž typ
LAGG 400B je dodáván s napájecí šňůrou s evropskou vidlicí,
třípólovým adaptérem pro vidlici pro Velkou Británii a dvoupólovým adaptérem pro vidlici pro Austrálii.
Technické údaje
Označení

Popis

LAGG 400B

Bateriový mazací lis SKF (s nabíječkou 230 V)

LAGG 400B/US

Bateriový mazací lis SKF (s nabíječkou 110 V)

Maximální provozní tlak

40 MPa (4,350 psi)

Min. tlak čerpadla

80 MPa (4,350 psi)

Koncovka pro plastické mazivo

4 čelisti (vhodné pro hlavici podle DIN 71412)

Rozsah provozních teplot

-15 až +50 °C (5 až 120 °F)

Plastické mazivo NLGI

000.....2

Hmotnost / rozměry:
Rozměry mazacího lisu včetně baterie (d x v x h)

410 x 230 x 80 mm (16,2x9x3,2“)

Hmotnost mazacího lisu (včetně baterie)

3,1 kg (6,8 lbs)

Rozměry přepravního kufříku (š x h x v)

480 x 390 x 130 mm (18,9 x 15,3 x 5.1“)

Celková hmotnost (včetně kufříku)

5,4 kg (11,9 lbs)

Náhradní díly
Označení

Popis

LAGG 400B-1

Vysokotlaká hadice 750 mm (29,5 in) s upevňovací koncovkou

LAGG 400B-2

Baterie

