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OKS 5500
APLICADOR DE MASSA OKS COM ALAVANCA LATERAL (BOMBA MANUAL)
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para cartuxos 400ml

IMPORTANTE:
a) Os o'rings são uma importante
característica nesta bomba OKS,
Garantia de aplicação da massa
Evita o retorno da mesma. Ou seja
evita problemas de falsa lubrificação.
b) 7- Tubo flexível de pressão até 1000 bar.
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1 - O'ring superior que impede a
entrada de ar na secção (entrada de ar)
2 - O retorno da massa é impedido
pelo o'ring
3 - Alavanca

4 - Tubo da bomba
5 - Cartucho de massa
6 - Piston
7 - Tubo flexível de pressão (1000 bar)

CARACTERÍSTICAS
Alavanca longa e forte com manípulo plástico.
O tubo da bomba é liso e sem recortes.
Pressione a base do tubo de massa para utilizar o cartucho, de outra forma não é possível nenhum movimento da massa e o
cartucho manter-se-á selado.
Rosca de passo largo, para maior facilidade do aperto da cabeça da lomba.
O tubo da bomba e cápsula também são uma só peça. (argumento de valor para evitar acidentes)
Travão embutido na haste do piston.

Antes de tudo, existe sempre uma lubrificação correta, cada curso de piston será aplicada a quantidade necessária de massa,
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(aprox. 1,8 a 2 cm ).
Pressão do tubo flexível testada (até 1000 bar).
Adaptação simples aos copos fixos de lubrificação (não incluídos).
Boquilha constituída por quatro únicas garras cravadas, as quais são muito mais resistentes à deformação e mais duráveis do que
uma garra única, já formada.
Válvula de ventilação, na cabeça da lomba.
Excelente qualidade e construção robusta de toda a bomba.
4 ANOS DE GARANTIA.
APROVAÇÕES "TÜV" e "GS"

OKS5500 H2

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

Cabeça da bomba de massa com Twin-Lock-System (Sistema de Duplo Bloqueio), o qual é uma segurança adicional, de acordo
com a pressão de trabalho através de pequenos O'rings. (ver figura)
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