
Задовольнити потреби професіоналів

Standard Equipment : Наплічний 
ремінець, акумулятор, зарядний 
пристрій

ПРИМІТКА. Тип резервуара (тип А або 
тип В) залежить від країни.

Акумуляторний пістолет-мастило

Змінна швидкість

Вбудоване робоче світло

Кейс для  транспортування

DGP180
Макс. робочого тиску:
Швидкiсть:

Ємність  резервуара A 
Ємність резервуара В 
Довжина шлангу
Рівень вібрації
Рівеньзвукового тиску
Розмір  (Д х Ш х В)
 Резервуар A
Резервуар В
Придатний тип мастила
Вага нетто

69 МПа (10000 PSI)
1-швидкості: 145 мл / хв 
2-швидкості (автоматична) : 290 мл / хв 
Картридж / резервуар: 410/455 г 
Картридж / резервуар: 450/570 г 
 120 см 
2,5 м / с² або менше
76 дБ (А)

з / картридж A: 411x114x245 мм 
з / картридж B: 449x114x245 мм
№0-№2 за класифiкацiєю NLGI 
4,8 - 6,1 кг 

Акумуляторний 
пістолет для змащення 
DGP180

Нове рішення для змащення

Аксесуари
Набір адаптерів (3шт)

Арт. No. 191A78-1 Арт. No. 191A77-3

Набір кутових перехідників
З'єднувач  пiд кутом 90 ° для важкодоступних 
ніпелів.

Фіксуючий муфтовий з'єднувач для більш 
надійного з'єднання з мастильним ніпелем 
машини, що змащується.

З'єднувач  для підключення гнучкого шланга 
до мастильного штуцера машини, що 
змащується.

Зафіксуйте на адаптері

Арт.No. 191A76-5

Довжина: 600mm
Гнучкий шланг 
 Довжина: 1200 мм  з адаптером
Арт.No. 191A79-9

Плечовий ремінь 

Резервуар в зборi Насипне мастило завантажується безпосередньо в резервуар.

Не тільки для тубуса , а й сипке мастило у відрі можна завантажувати 
безпосередньо в резервуар.

B:  Резервуар 450г 
Арт.No. 191A81-2*

Арт. No. 191A80-4

А:  Резервуар 400г 
Арт. No. 191F24-4     

Резервуар В
Резервуар із вікнами огляду, призначений для користувача, щоб легко перевірити, який 
тип картриджа використовується.

Макс тиск

69 MPa 
Рекомендований тип мастила
NLGI No.0- No.2

Арт. No. 166094-6



насос для 
перекачування 
мастила

під'єднати

Штуцер    заповнювача 

Фото: шпрiц  типу А

заглукна

New Solution for Greasing-Up

Акумуляторний шпріцеватель для густого мастила з гнучким 
шлангом 120мм, полегшує   обслуговування.

Два світлодіоди 

Штуцер для видалення повітря перед 
використання, а так само коли 
інструмент не працює належним чином 
через повітря.

Тримач шланга
Тримач шланга можна 
прикріпити з обох 
боків інструменту за 
допомогою гвинта.

Запобiжний 
клапан  тиску 
мастила

Спусковий механізм 
регулювання 

швидкості

Перемикач блокування 
зменшує втому рук при 

тривалому безперервному 
дозуванні смазки.

підсвічування темних 
ділянках для виявлення 
смазацного штуцера

 Вкл. / Викл. 
підсвічування

дозволяє регулювати 
швидкість потоку смазки.

1,2 м гнучкий шланг 
забезпечує легку 
експлуатацію навіть у 
важких місцях.

При надмірному тиску мастила в 
інструменті запобіжний клапан для 
зниження тиску

Режими швидкості

Автоматично змінюючи швидкість 
потоку відповідно до внутрішнього 
тиску

Повільний швидкісний режим

Розподіліть мастила на 
постійній повільній швидкості.

Картридж для змащення Бочка

Сумісний  картридж

Зміна картриджа з типом А на тип В для Збільшення 
ємності мастила

Ємність  Діаметр Довжина

410г ø53мм 240ммA

Бочка 
типу

450г ø59мм 225ммB

шпрiц 
ємність

455г

570г

Порт заливки

ПРИМІТКА. Тип стовбура (тип А або тип В) залежить від країни.

Здатний дозувати мастило

при високому тиску69MPa
Призначення для обслуговування важкої 
техніки, сільськогосподарської техніки та 
інших великих машин

Варіанти заправки шпрiца

Ви можете залиті мастило за допомогою 
наповнювального насоса на бочці (комерційно 
Набутий), прікріпленого до контейнера

Резервуар для  мастила
 Встановлення готового 
картриджа (туба) до 411гр.,  типу 
А. Можливість збільшити до 
449гр.при выкористаннi  типу B

Эмність відкритого 
типу

Заповнення мастила в 
резервуар з эмкостi.

  Автоматичний швидкісний режим 

 Штуцер  




