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General
Grease pump with foot action. For all types of lubricants, with spring action grease 
compacting piston, to be used with heavy greases. Easily transported container with 
5kg capacity, high pressure 2m hose and hydraulic grease connector.

WarninG! Do NOT use with aggressive or flammable fluids. We decline responsi-
bilty for malfunctions or danger resulting from misuse. Read these instructions 
carefully before installation, operation or service.

DO nOT EXCEED MaXiUMUM PrESSUrE

allmänt
Fettpump med pedal för alla typer av smörjmedel. Fjädermatad kolv för tjockt fett, 
lätt att transportera. Kapacitet 5kg, 2m slang och hydraulisk koppling ingår.

VarninG! Får ej användas för aggressiva eller explosiva vätskor. VI frånsäger oss allt 
ansvar för felaktigheter och olyckor som inträffar på grund av felaktig montering eller 
användning. Läs dessa instruktioner före installation och service.

ÖVErSkriD Ej MaX arbETSTryCk

inStaLLation anD opEration / MontErinG och använDninG

troUbLEShootinG / FELSökninG

Thread the hose to the outlet of the pump. To fill in the container , follow these instructions: 
– Hold firmly the pump and pull out the rod until the pin passes the top opening, then turn the rod so that the pin prevents 
the rod from returning.
– Unthread the grips until it is possible to remove the superior part of the pump. 
Prime the pump with several strokes on the pedal until the grease appears in the outlet (be sure to let the pedal return 
completely every stroke). 

Skruva på slangen på utloppet på pumpen. För att fylla behållaren:
– Håll pumpen stadigt och dra upp kolvstången tills sprinten syns, vrid sedan stången så att sprinten förhindrar att kolv-
stången inte åker tillbaka.
– Skruva handtagen tills det går att ta bort den övre delen av pumpen.
Avlufta pumpen genom att trampa på pedalen tills fett kommer vid utloppet (tryck ned pedalen helt varje gång).

SyMptoM poSSibLE rEaSonS SoLUtion

No grease delivery. 1) There is no grease in the container.
2) The outlet valve is contaminated.

1) Fill up the container. See 
Installation / Operation.
2) Clean the outlet valve.

SyMptoM MöjLiGa orSakEr LöSninG

Inget fett kommer 1) Det är slut på fett i behållaren.
2) Smuts i utloppsventilen

1) Fyll på behållaren. Se 
föregående kapitel
2) Rensa utloppsventilen från 
smuts
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available spare parts

Tillgängliga reservdelar

SparE partS / rESErvDELar

itEM / poS naME / bEnäMninG

5, 6 Piston assembly / kolv komplett

repair kits / reparationssatser

itEM / poS naME / bEnäMninG

1 Plunger rod / kolvstång

3 Container cover / behållarlock

4 Spring / fjäder

5 Piston seal / kolvtätning

14 Container / behållare

15 Outlet valve / utloppsventil

22 Pinion + Cam assembly / drev komplett

23 Torsion spring / vridningsfjäder

Parts available separately


