O lubrificador

automático

com capacidade de lubrificação de 120 ml

Possível
reabastecimento
Apropriado para graxa e óleo
Reabastecimento possível a qualquer tempo
Niple de lubricação para reabastecimento sem necessidade de montagem

Amigo do meio
ambiente
Longo tempo de uso
Sem cartuchos descartavéis

Econômico
Até 6 x 120 ml de lubricação
Abastecimento com pistola de lubricação

6x120

720

=

ml

DE LUBRIFICAÇÃO

Eficiente
Acionamento electromecânico
Dosagem precisa
Pressão de saída 10 bar
Visor LED indicando capacidade
restante

...melhor performance
a custos reduzidos!

O lubrificador

automático

com capacidade de lubrificação de 120 ml

BEKAONE lubrificador automático
é a solução ideal para lubrificar
pontos isolados de forma precisa.
BEKAONE lubrificador é operado por acionamento electromecânico e se destaca
pela dosagem precisa. Controlado e monitorado por microprocessador.

TEMPO DE
FUNCIONAMENTO até

BEKAONE lubrificador pode ser utilizado nas seguintes temperaturas:
De -20 °C até +60 °C (se usado o lubrificante correto).

MESES

BEKAONE lubrificador garante uma lubrificação confiável:
Até 24 meses por carga!
BEKAONE lubrificador pode ser recarregado até 6 vezes. Isso equivale a uma
capacidade total de lubrificação de 720 ml.
BEKAONE pode ser reabastecido em qualquer momento simples e rapidamente
com uma pistola de lubrificação. Baixo custo devido ao uso de cartuchos de
graxa.
BEKAONE tem baixo custos de manutenção, devido o reabastecimento sem
montagem necessária ou troca de cartuchos.
BEKAONE possui uma pressão operacional mais alta do que equipamentos
comuns e dessa forma pode ser utilizado para altas pressões.
BEKAONE preserva o lubrificante e não gera pressão alta constante sobre o
mesmo. Apropriado para lubrificantes com tendencia à separação.

PRESSÃO DE SAÍDA

BEKAONE está disponivel com ou sem graxa.

Lubrificantes especiais disponíveis sob consulta.
MÁX.

Tampa protetora
magnética

Bico de graxa

Placa guia

AT2078000718 PT 1090200619

ml

Ciclos
remanescentes

Zona de
acionamento

Tempo de operação

Saída de graxa de metal,
utilizável também sem adaptador

Capacidade de lubrificação: 120 ml (recarregável)
Recargas:

máx. 6 = 720 ml

Lubrificante:

óleo ou graxa até NLGI 2

Temperaturas:

-20 °C até +60 °C
(se usado o lubrificante correto)

Pressão de saída:

máx. 10 bar

Diametro / altura:

70 mm / 127 mm

Proteção elétrica:

IP 65 (com membrana adesiva)

Alimentação:

baterias de Lítio

Operação por carga:

1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses

Vida útil das baterias:

máx. 48 meses

Rosca de ligação:

rosca externa R1/4

Item-no.:

10112271 (vazio)

Possível conexão indireta com mangueiras e cabos!

Lubrificação para todo tipo de aplicação

