
Смукателна помпа с вакуум 
резервоар 

BG MESTO Spritzenfabrik 
Ernst Stockburger GmbH 
Ludwigsburger Straße 71 
D 71691 Freiberg/Neckar 
Tel : +49 71 41 27 20 
Fax :+49 71 41 27 21 00 
E-Mail: info@mesto.de 
Internet: www.mesto.de 
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 Резервни части  

SAUGFIX 3253*

6715

6005
6005

6155A

6346

6356

 Резервни части 
6005 Сервизен комплект 
6155A Шина за маркуч 
6270 Смукателна помпа,

С щуцер 
6272 Покритие на тръбата, месинг 

6328 Смукателен маркуч, 
С фитинги и защита от преобръщане 

6346 Сферичен кран 3/8“ 
6347 Муфа 2 x 3/8“ 
6348 Смукателна тръба

8x1x500 mm 
6356 Куплунг за маркуч 
6715 Вакуум метър, cpl.

монтажен. 
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1 Техника 
1 .1 Технически данни 
Капацитет на пълнене; макс.. 4 л. 
Работно налягане; макс. - 0,7 бара вакуум 
Средна температура на пръскане.;макс. 30° C 
Тегло, когато е празна: 1,5 кг. 
Материал на резервоара: Полиетилен 
Материал на помпата: Полипропилен 
Покритие на тръбата на помпата: Месинг, меко заварен 
Буквите по схемата се намират в раздел „(.)“ – Числата по схемата могат да 
бъдат намерени на страница 2. 
1 .2 Устройството е обoрудвано с: 
• Смукателен маркуч (S) от подсилен PVC, дължина 50 см. 
• Спирателен клапан(K) от месинг, смукателна тръба (SK) 8 мм., направена от полиетилен, 

50 см. дълга. 

2 Приложение 
2.1 Вакуум помпата SAUGFIX е предназначена да всмуква течни смазочни течности и други 

неагресивни течности 
Които имат точка на запалване от по-малко от 55° C. 

2.2 Не използвайте с: 
• Течности с температура над 30° C. 
• Течности, които увреждат компонентите на пръскачката. 
• Течности, които имат точка на запалване по-малко от 55° C. 
• Течности с висок вискозитет, които не могат да се изплакнат напълно от резервоара.  

2.3 Всяка модификация по устройството и всяко приложение, което не е описано по-
горе, ще освободи производителя от отговорност. 

3 Предупреждения за безопасност 
3.1 Докато се изпомпва, въздухът се изнася от резервоара. Този въздух може да бъде 

замърсен с газ. Моля, уверете се, че операторът е защитен. Трябва да се носят 
защитни дрехи и маски за лице. При използване на запалими течности, моля, уверете 
се, че няма открит огън и, че работното място е вентилирано правилно. 

3.2 Използвайте устройството само в изправено положение. 
3.3 Винаги следете вакуум метъра (V), за да се уверите, че вакуумът няма да превиши- 0,7 

бара. 
3.4 Повредените части ще бъдат заменени незабавно. Моля, използвайте само 

резервни части MESTO. За да поправите уреда, уредът трябва да е празен и без 
налягане. 

3.5 Частите, които ще бъдат под налягане, частите, които ще пренасят течности и 
вакуум метъра, трябва да се проверяват редовно, за да се гарантира, че те 
работят правилно. Ако има съмнения за повреди, моля, незабавно да спрете 
оборудването. 

3.6 Никога не транспортирайте и не оставяйте оборудването под налягане. Изпразнете 
резервоара веднага след употреба. 

4 Инструкции за работа 
4.1 Проверете устройството за провреди и течове. Уверете се, че капакът на (U) е върху 

помпата 
(P) и е издърпан изцяло до нишката. 

4.2 Сферичният спирателен клапан (K) трябва да бъде изцяло затворен - лостът трябва 
да бъде перпендикулярен на посоката на потока. Намалете налягането на уреда до - 
0,7 бара. 

4.3 Поставете края на смукателната тръба (SK) изцяло в течността, която трябва да 
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бъде изсмукана. Отворете сферичния спирателен клапан. Ако двигателното масло 
е изсмукано от двигателя, препоръчително е двигателят да се наклони към точката 
на засмукване. За ускоряване на процеса на всмукване се препоръчва маслото да не е 
студено. 

Моля, уверете се, че максималната температура от 30° C не е превишена. 
4.4 Ако намаляването на налягането не е достатъчно, резервоарът може да бъде под 
налягане при работа с уреда. 
4.5 Внимание! Максималният капацитет на пълнене на резервоара е 4л. В противен 

случай течността ще бъде изсмукана от резервоара.

4.6 За да намалите налягането на резервоара, овторете сферичния спирателен клапан и оставете да 
изсмуче въздуха. След това извадете помпата (P) от резервоара и разпределете течността 
правилно. 

5 Поддръжка и почистване 
5.1 Резервоарът не е предназначен да складира течности. След всяка употреба 

резервоарът трябва да бъде изпразнен.В случай, че са използвани други течности, 
различни от масло, резервоарът трябва да бъде почистен (с вода или подходящ 
почистващ препарат) след всяка употреба. 
Разположението на течността и течността, за да бъде използвана да запълни 
резервоара, трябва да бъде определена във връзка с информацията, предоставена от 
производителя на течността, която трябва да бъде изсмукана. Моля, уверете се, че и 
течността, с която е пълна устройството , няма да повреди компонентите на 
оборудването. 

5.2 Животът на уреда може да бъде удължен, ако буталото (М) бъде смазвано от време на 
време. 

5.3  За да разглобите помата с буталото (м), дръпнете дръжката на помпата изцяло, уверете се, че 
направляващият лост (F) е натиснат на позиция изавъртете дръжката в посока обратна на 
часовниковата стрелка 1/8 на завъртане. 

6 Отстраняване на проблеми 
Проблем Решение: 

6.1 Спад на налягането в уреда: 
Връзката между вакуум метъра и резервоара, 
между помпата и резервоара или между маркуча 
и резервоата не е уплътнена правилно. 

Стегнете връзките, ако е 
необходимо сменете 
уплътненията на помпата и 
вакуум метъра 

6.2 Помпата (P) не създава намаляване на 
налягането/ помпата може да бъде преместена 
много лесно: 
* Сферичният спирателен клапан (K) е отворен 
* Буталото (M) е счупено 
* Смуквателят (SV)е повреден 
* Съществува пречка, която пречи клапана да бъде 

затворен  

Затворете спирателният 
клапан. 
Сменете буталото. 
Подменете помпата или 
смуквателния клапан  
Почистете клапана. 

6.3 Цилиндърът на помпата е издърпан поради 
недостатъчно налягане 
* Смуквателният клапан (SV) е залепнал. 

Почистете клапана или го 
сменете, или подменете 
помпата. 
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6.4 Докато изпомпва течността изтича от помпата към 
фунията за пълнене  
* Резервоарът е пълен 
* Резервоарът не е изправен 
* Фитингът на помпата (U) липсва 
* Фитингът на помпата (U) е счупен 

Изпразнете резервоара. 
Поставете резервоара в 
изправено положение. 
Поставете капака на 
помпата върху помпата. 
Подменете капака на 
помпата 

ЕО Декларация за съответствие 
Съгласно Директивата на машините и механизмите 2006/42/EC, Приложение II, No. 1A. Ние, 
МЕСТО, Шпитценфабрик Ернст Щокбургер ООД, Лудвигсбургерщрасе 71, Д – 71691, Фрайбург (MESTO 
Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg) 
декларираме на наша собствена отговорност, че уредите от серията 3253, в 
предоставената версия, отговарят напълно на всички приложими разпоредби на Директива 
2006/42/ЕО. Освен това, устройството отговаря на Директива 2014/68/ЕС за оборудване 
под налягане.  
Г-н. Ролф Реекуглер е упълномощен да съставя техническата 

документация. Фрайбург, 13.12.2016 г. 

Бернд Щокбургер - Управител – 

1116 Оригинални инструкции за 
експлоатация 

6393530 
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