
Ръчна помпа за греси, модел 17792 

 

 

Описание на окомплектовката:  

Описание К-во 

  

Ръчна помпа за грес 1 

Резервоар с капак (капацитет 

16 кг) 

1 

Винт 6 х 12 3 

Гайка 8 3 

Покриваща гaйка 3 

Пружина за капака под 

налягане   

1 

Кпак под налягане 1 

Ръкохватка 1 

Дюза високо налягане 1.5 m ¼ 

RI 

1 

Вентил 1 

Твърда тръба 1 

4-челюстни фитинги 1 

Колела 2 

Инструкция за експлоатация 1  
 
Употреба и поддръжка 

• Съхранявайте помпата за грес на топло; 

• Тази помпа създава максимално налягане от 200 bar; 

• Не използвайте помпата за пренасяне на флуди като бензин, разтворители и др.; 

• Не извършвайте ненужни действия по поддръжка, когато помпата работи или е под 

налягане. 

• Тази помпа е предназначена за употреба само от възрастни. 

• Препоръчваме при употреба и/или поддръжка на помпата винаги да използвате 

предпазно облекло и очила. 

• Неправилната употреба на помпата може да доведе до сериозни наранявания на 

персонала и околната среда. 

• Производителят не носи отгворност за повреди и / или наранявания, които могат да 

бъдат причинени на хора, вещи, животни и околната среда, поради употреба и 

поддръжка на помпата, различни от тези, описани в това ръководство. 

ВНИМАНИЕ! 

- Прочетете внимателно и се уверете, че сте разбрали инструкциите за употреба. 

- Използвайте уреда само по предназначение.  

- Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части . 

- Не правете подобрения или видоизменяне по продукта. 

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до персонално нараняване или 

материални щети. 

- Правете проверка за изправност преди всяка употреба. 

     -        Пазете далече от деца и необучени хора 

 

Технически данни: Резервни части:  

 

Вместимост на контейнера: 16 кг. 

Диаметър на контейнера: 220 мм 

Височина на контейнера: 380 мм 

Изпомпвана среда: смазващи греси до 

NLGI 2 

Дебит: 10см³/ ход 

Налягане: 25 bar 

Пълнене: ръчно 

Маркуч: за високо налягане 11 х 500 мм 

Обработка на повърхностите: всички 

стоманени компоненти са 

галванизирани; 

Изпомпваща глава: удароустойчиво 

цинково покритие;  

Размери: 500 х 260х 600 мм 

Тегло: 7.1 кг.  

 

 

 

1 Резервоар 

2 Скрепителни гайки 

3 Капак 

4 Винт М 8 х 12 

5 Гайка М8 

6 Ръкохватка 

7 Лост 

8 Свързващ прът 

9 Вилка / Шарнир 

10 Винт  М 6 х 20 

11 Гайка М 6 

12 Глава 

13 Вътрешна тръба 14 х 2 мм 

14 Външна тръба 24 х 2 мм 

15 Вътрешна пружина 

16 Дълго бутало с О-пръстен 

17 Вътрешна съчма 

18 Вътрешна зегерка 

19 Външна съчма 

20 Външна капачка 

21 Външна пружина 

22 Нагнетателна плоча  
 

 

Неизправности 

 

Проблеми при работа Възможна причина Решение 

Помпата блокира Чуждо тяло е блокирало 

движението 

Провери и почисти поз 16 

и поз 20 

Загуба на налягане Образували са се 

въздушни мехурчета 

около вентила 

Разбъркайте добре 

смазката и добавете още 

масло. 

 Чуждо тяло е блокирало 

движението 

Провери и почести поз 17 

и поз 19 

 Счупен е О-пръстена Заменете поз. 16. 

 

Гаранция 

 

Гаранцията покрива всякакви дефекти в материала и конструкцията за срок от една 

година от датата на продажбата. Гаранцията не покрива поправки, смени, и 

извършени действия, които не са в съответствие с това ръководство. Подмяната на 

дефектирали части е гарантирана само ако помпата не е била повредена от 

неквалифициран персонал. 
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