ART.NR. 317-55

för en arbetsstation

autovac 56
ART.NR. 317-56

autovac 57

för flera arbetsstationer

ART.NR. 317-57

mobil enhet för
fordonsverkstäder,
industri och båtservice

TÖMNINGSPUMP FöR
Olja & DIESEL
•
•
•
•
•

kapacitet - upp till 15 l / min
överlägsen prestanda - upp till 95% vaKuum
FORDONSSERVICE - FÖR ren och säker tömning
industri - idealisk för tömning av mindre tankar
båtservice - perfekt lösning för tömning av olja & diesel

tillverkning och utveckling med senaste teknologi

www.eurolube.com

TÖMNINGSPUMP

2009-09

OLJA & DIESEL

Autovac 55

utomordentlig prestanda - för säker, ren och effektiv hantering
En arbetsplats

Täcker upp till tre arbetsplatser

Mobil enhet för fordonsservice,
industri och båtservice

Enbart pump

TANK

Autovac 55
ART.NR. 317-55

Autovac 56
ART.NR. 317-56

Autovac 57
ART.NR. 317-57

ART.NR. B11745
Dubbel funktion:

FÖR FORDONSSERVICE, INDUSTRI OCH BÅTSERVICE
Vi introducerar en effektiv och tillförlitlig tömningspump för olja och diesel:
• Vår filosofi är att hela tiden förutse våra kunders behov samt att förbättra och optimera våra produkter.
• Med rykte om att tillverka högkvalitativa produkter, har vi gjort en ny design för att överträffa andra
tömningspumpar och ge kunderna den senaste tekniken och enklare hantering.
• När ni behöver flytta olja från motorer eller tankar, kan vi skräddarsy en lösning för era tömningsbehov inom
fordonsservice, industri eller marint bruk.
• Pumpen är designad för att leverera maximalt vakuum, upp till 95% (*).
• Sugröret är utrustat med ett stort finmaskigt filter och en vakuummätare som indikerar att vätskan blivit tömd.
• I alla modeller ingår sugsonder och adaptrar för snabb och enkel tömning.
FORDONSSERVICE
• Modell 317-55 är avsedd för en arbetsplats i mindre verkstäder. Den tömda vätskan kan samlas upp
direkt i fat för vidare transport vid senare tillfälle.
• Modell 317-56 kan nå upp till tre arbetsplatser. Den tömda vätskan kan samlas upp direkt till lagringstank
för vidare transport vid senare tillfälle.

Uppsugning från tank

återförsel till tank

FORDONSSERVICE, INDUSTRI OCH MARINT BRUK
• Modell 317-57 som är en mobil enhet, är idealisk för att tömma olja eller diesel från motorer och tankar,
direkt ner i 200l-fat för vidare transport vid senare tillfälle (fat ingår ej).

Tekniska data

Min. lufttryck				
Max. lufttryck			
Rekommenderat lufttryck			
Max. vakuum			
Max. temperatur			
Kapacitet vid fritt flöde			
Kapacitet med sugsond			

3 bar
7 bar
4-5 bar
-0,95 bar (*)
+95°C
15 l / min
2-10 l / min (*)

stor vakuummätare

*) Motorolja vid minimum +70°C, se detaljer i servicemanual

För mer information om hela vår produktportfölj besök
vår websida, www.eurolube.com

• stort 32 mesh filter
• Ett dropptråg
eliminerar kladdet när
filtret rensas
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