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Rozpylacz pistoletowy

Wykonanie
Pojemnik przeźroczysty, z długą szyjką i regulowaną
dyszą, gwint DIN 28-400.

Zastosowanie
Do rozpylania ciekłych substancji. 77099

pojemność waga 77099 …
l g
1 90 101

77099

Rozpylacz

Wykonanie
Pojemnik przeźroczysty, pompka ze stali szlachet-
nej, uszczelka ze specjalnego tworzywa Viton.

Zastosowanie
Do stosowania w przemyśle i warsztacie.

77100

pojemność waga 77100 …
l g

0,5 140 101

77100

Rozpylacz

Wykonanie
Pojemnik przeźroczysty, z wysokogatunkowych
materiałów, uszczelki ze specjalnego tworzywa
Viton. Ciśnienie robocze 3 bar. Wydajność 
0,4-1,2 l/min.

Zastosowanie
Do stosowania w przemyśle i warsztacie.

77101

pojemność waga 77101 …
l g

2,0 500 101

77101

Olejarka kroplowa

Wykonanie
Z przeźroczystego tworzywa Cellidor, uruchamianie
przyciskiem, kształt ołówkowy, z klipsem i nakłada-
nym zamknięciem.

Zastosowanie
Wszędzie tam, gdzie olej ma być aplikowany
kroplami, np. w mechanice precyzyjnej, do zawia-
sów itp.

77105

pojemność długość waga 77105 …
ml mm g

5 140 20 102

77105

Rozpylacz na sprężone powietrze

0
Wykonanie
Z obrotową rurką rozpylającą 360°. Regulacja
strumienia i ilości przez przekręcenie dyszy.

Zbiorniczek 0,7 l z tworzywa sztucznego. Przyłącze
powietrza z wtyczką do szybkozłącza.
Zastosowanie
System ssący do cieczy.

77102

maks. ciśnienie zalecane Ø dyszy stożek natryskowy temperatura 77102 …
robocze bar ciśnienie robocze bar mm ok. ° robocza °C

10 2 - 6 3 40 +5 - +50 101

77102

Olejarka plastykowa

Wykonanie
Odporna na oleje, benzynę i kwasy.
Wielkość 1: płaski pojemnik ze stałą końcówką
natryskową. 
Wielkość 2 i 3: okrągły pojemnik z regulowaną
rurką mosiężną, szczelny dzięki zakrętce na końcu
rurki.

Zastosowanie
W przemyśle i rzemiośle.

wielkość pojemność długość rurki wysokość 77115 …
ml wtryskowej mm pojemnika mm

1 60 50 65 101
2 125 36 - 115 160 102
3 250 36 - 145 185 103

77115

77115 101

77115 102-103
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Olejarka profesjonalna

.
Wykonanie
Bezspoinowy pojemnik z lekkiego metalu. Podwójny
mechanizm pompujący, zbierak kropel, ucho do
zawieszania. Odmierzanie oleju kroplami przy
pomocy dźwigni. Mocna i stabilna. Wszystkie
elementy łączone śrubami, wymienne.

Zastosowanie
Do stosowania w przemyśle samochodowym,
budowie maszyn, konstrukcji silników, do konser-
wacji, naprawy itp. Ergonomiczna konstrukcja, nie
powodujące zmęczenia. Manipulowanie, niezależnie
od zawartości pojemnika. Olejenie w każdej pozycji,
również nad głową.

pojemność 77130 …
ml

300 ( ) 102

77130 102

77130

Olejarki wtryskowe

.
Wykonanie
Z rurką wtryskową mosiężną o długości 130 mm
wraz z dyszą mosiężną. Zbierak kropel i ucho 
do zawieszenia, dozowanie oleju kroplami przy
pomocy dźwigni, wszystkie części wymienne - łatwe
do czyszczenia.

77135 - 77136
Wykonanie
Prosty mosiężny mechanizm pompujący.

77135
Wykonanie
Bezspoinowy pojemnik aluminiowy. 

77136
Wykonanie
Pojemnik polietylenowy.

77140 - 77141
Wykonanie
Podwójny mechanizm pompujący z tłokiem obro-
towym, również do miejsc trudno dostępnych.
Olejenie w każdej pozycji, również nad głową.

77140
Wykonanie
Bezspoinowy pojemnik aluminiowy. 

77141
Wykonanie
Pojemnik polietylenowy.

77135

pojemność 77135 … 77136 … 77140 … 77141 …
ml

200 102 102 101 101
300 103 103 102 102

77136

77135 - 77141

77140

77141

Olejarki wtryskowe

c
Wykonanie
Pojemnik ma ergonomiczny kształt, dlatego jest
bardzo poręczny i stateczny. Z długą rurką alumi-
niową. Podwójny mechanizm pompki mosiężnej 
z grawitacyjną rurką ssącą umożliwia przeprowadze-
nie olejenia w każdej pozycji, np. także nad głową i
opróżnia pojemnik do końca. Odmierzanie oleju
kroplami przy pomocy dźwigni. Zamknięcie pojemni-
ka ze zbierakiem kropel. 

77142 
Wykonanie 
Pojemnik z odlewu ciśnieniowego cynkowego,
odporny na uderzenia i mocny. 

77144 
Wykonanie 
Pojemnik z tworzywa sztucznego (polietylen),
olejoodporny, nie pękający. 

77142

Odlew ciśnieniowy cynkowy Polietylen
pojemność dno wysokość całkowita długość rurki wtryskowej 77142 … 77144 …

ml Ø mm mm mm
200 60 245 135 201 201
300 60/65 300 165 202 202
500 75/80 330 165 203 203

77144

77142 - 77144
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Specjalna olejarka wtryskowa

c
Wykonanie
Z mocną pompą tłoczącą, okrągłym pojemnikiem 
z blachy białej i metalową rurką wtryskową, olejenie
również kroplami, drugie dno blokujące odpływ oleju
umożliwiające olejenie w każdej pozycji.

77145

pojemność długość rurki wtryskowej wysokość zbiornika 77145 …
ml mm mm

250 170 130 102

77145

Pompka ręczna

.
Wykonanie
Podwójnie działająca pompa ręczna, z wężem
ssącym i spustowym. Konstrukcja z metalu lekkiego,
odporna na ścieranie i temperaturę. Z uchwytem
bezpieczeństwa.

Zastosowanie
We wszystkich dziedzinach przemysłu i rzemiosła
do przepompowywania oleju opałowego, mineralne-
go, syntetycznego i biologicznego, benzyny 
do czyszczenia, chłodziwa, środków chroniących
przed zamarzaniem, spirytusu, nafty itp. Wydajność
ok. 4 l/min.

77180

wydajność pompy Ø rurki długość węża 77180 …
ml/suw mm mm

260 40 600 102

77180

Ręczne pompki dozujące

.
Wykonanie 
Z przeźroczystym cylindrem z twardego PCV,
podziałka w cl dla lepszej kontroli napełniania 
i opróżniania płynów wszelkiego rodzaju. Lekki 
suw bez oporu, duża siła ssąca.

77181 101
Wykonanie
Razem z giętkim wężem 300 mm i prostą rurką 
130 mm.

77181 102
Wykonanie
Razem z giętkim wężem 750 mm.

77181 101

wydajność pompy Ø rurki suw tłoka waga 77181 …
ml/suw mm mm g

150 40 208 645 101
1000 60 420 768 102

77181

77181 102

Pompki ssące do oleju i benzyny

.
Wykonanie 
Ssanie i tłoczenie, aluminiowy cylinder, odporne 
na zużycie i lekko pracujące dzięki pierścieniom
tłokowym z PCFE.

Uwaga:
Nr kat. 77186 - 77187 pasuje do obu pomp ssących.

77185 102
Pompka ssąca.
Wykonanie
Wielkość 2 wraz z 3 rurkami łączącymi 90 / 140 
i 250 mm długości, Ø 10 mm.

77185 103
Pompka ssąca.
Wykonanie
Wielkość 3 wraz z 1 prostą rurką o długości 
300 mm, Ø 12 mm.

77186
Rurka dodatkowa.
Zastosowanie
Do lepkiego oleju.

77187
Giętki metalowy wąż.

77185 102

wielkość pojemność Ø suw tłoka długość Ø rurki 77185 … 77186 … 77187 …
ok. ml mm mm mm mm

2 750 60 255 – 10 102
3 1000 60 363 – 12 103
– – – – 200 12 101
– – – – 250 10 101

77187

77186

77185 - 77187
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Pojemnik oszczędnościowy na olej

Wykonanie
Przeźroczysty, odporny na uderzenia, na działanie
czynników atmosferycznych. Z pojemnika głównego
spływa tyle oleju do pojemnika z pędzlem, by tylko
nasączyć szczecinę pędzla, oszczędny i czysty. 
W komplecie z obrotowymi strzemionami i 2
pędzlami.

Zastosowanie
Nadaje się jedynie do oleju smarowego i wiertars-
kiego, benzyny, nafty, eteru, wody mydlanej 
(nie do kwasów, acetonu itd.).

77190

pojemność zbiornika 77190 …
ok. l

0,5 101

77190

Wanna uniwersalna

c
Wykonanie
Niełamliwa, ze stabilnymi uchwytami nośnymi.
Bezpieczne wylewanie przez biegnącą wokół
krawędź przelewową i wylot. Z wybrzuszeniem 
do nakładania zabrudzonych części. Kolor czarny. 

Zastosowanie 
Do wymiany oleju albo do czyszczenia części. 
Jakość 
Polietylen. 

77300

pojemność wysokość długość szerokość 77300 …
l mm mm mm
6 100 360 360 101

77300

Zestaw miarek

c
Wykonanie
3 części, 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l. Bezbarwne, skala
wyróżniona na kolorowo i wypukła. Odporne 
na oleje i kwasy, także do żywności. Z ergono-
miczną rączką, dają się sztaplować, bezpieczne
wylewanie cieczy. Zastosowanie w temperaturze 
od -10°C do maks. +120°C.

Jakość
Polipropylen. 77303

77303

Miarki do cieczy

Wykonanie
Z lejkowatym wylewem. 

77305
Wykonanie
Blacha biała, może być legalizowana.

77306
Wykonanie
Biała blacha, odchylny uchwyt do noszenia.

77305

pojemność 77305 … 77306 …
l
1 102

10 102

77306

77305 - 77306

Lejki

c
77319
Wykonanie
Blacha biała z brzegiem przelewowym, rowki
powietrzne w rurze, z wyjmowanym sitkiem.

77321
Elastyczny przedłużacz rurowy.

77319 - 77321

lejek przedłużka rurowa 
Ø górna 77319 … 77321 …

mm
160 101 101

77319 - 77321

zestaw 77303 …

3 częściowy 101
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Zestaw lejków

c
Wykonanie
6 części, 6 lejków (Ø 50, 75, 100, 120, 150, 
160 mm), Ø 160 mm z dającym się zdjąć sitem
mosiężnym. 

Jakość 
Polietylen.

77323

zestaw 77323 …

6 części 101

77323

Lejki

c
Wykonanie
Czerwone, z czarnym, zamykanym wieczkiem.
Pojemność 3,2 l.
Zastosowanie
Do beczek metalowych. Pasują do dostępnych 
w handlu beczek na olej 60 lub 200 l. Lejek 
do usuwania starego oleju lub chemikaliów 
(polietylen).

77325

złącze do Ø 77325 …
beczki mm

2 cale na zewnątrz 250 101

77325

Pojemniki na olej zapasowy DIN 6425

c
Wykonanie
Z blachy białej, z wiekiem na zawiasach i zam-
knięciem na rurę spustową, mocny kabłąkowy
uchwyt.

77350

pojemność wysokość 77350 …
l mm
5 290 102

10 350 103

77350

Pojemniki ochronne

Wykonanie
Blacha stalowa, wewnątrz powłoka cynowa, na
zewnątrz czerwona powłoka proszkowa, uszczelnie-
nie z Accopac. Otwór samozamykający, automa-

tyczne wyrównywanie nadciśnienia, blokada
ogniochronna w szyjce pojemnika, duża statecz-
ność. Oznaczenie pojemnika przygotowane wg
GefStoffV i BGV A8.

pojemność 77360 …
l

3,8 204
11,4 ( ) 205

77360

77360

Kanister na paliwa

c
Wykonanie
Z elastycznym ujściem. Silny i odporny na uderze-
nia. Kołpak zamykający zabezpieczony taśmą
ustalającą przed wypływem. Rurka odpływowa
(długość 195 mm, Ø 20 mm) ze zintegrowanym
odpowietrzaniem. Rurka odpływowa jest prze-
chowywana w kanistrze: pozwala to uniknąć
zanieczyszczeń wskutek transportu i chroni
rurkę przed zagubieniem. Duża stateczność dzięki

dużej powierzchni zajmowanej przez stojący
kanister. Masywny uchwyt umożliwia łatwe przeno-
szenie. Optymalne wzornictwo i stabilny kształt
dzięki umieszczonym dookoła usztywnieniom.
Sprawdzony przez TÜV, dopuszczony przez
UN/BAM. Kolor czerwony.

Zastosowanie 
Do płynnych paliw. 
Jakość 
Materiał polietylen niskociśnieniowy. 

77370 101

pojemność wys. x dł. x szer. 77370 …
l mm
5 237 x 331 x 185 101

10 319 x 329 x 195 102
20 410 x 385 x 229 103

77370 102

77370 103

77370
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Kanister na benzynę

77371
Wykonanie
Z blachy stalowej DIN 7274, z oryginalnym zam-
knięciem Jerrican, wbudowaną rurką
odpowietrzającą, wewnątrz odporną na paliwo,
również mieszankę M 15, na zewnątrz oliwkowo-zie-
lony, lakierowany piecowo, GGVS.

77373
Króciec wylewowy
Wykonanie
Giętki.

77371 103

Kanister Króciec wylewowy
pojemność wysokość szerokość głębokość waga 77371 … 77373 …

l mm mm mm ok. kg
20 468 345 165 4,2 103
– – – – – 101

77373 101

77371 - 77373

Pojemnik do mycia

Wykonanie
Z wyjmowaną wkładką z blachy dziurkowanej, wieko
zamykane jest szczelnie, zapobiega wydostawaniu
się oparów, po otwarciu blokuje się w pionie. 
W przypadku pożaru wieko automatycznie się
zamyka i dusi płomień. Czarna blacha, z zewnątrz
lakierowana.

Zastosowanie
Do mycia małych elementów w łatwopalnych
środkach myjących.

77405

pojemność Ø wysokość 77405 …
ok. l mm mm

5 300 125 101

77405

Urządzenie do zbierania starego oleju

c
Wykonanie
Z opróżnianiem ciśnieniowym, przeźroczystym
wężem spustowym 2 m, zaworem bezpieczeństwa
(nastawionym na stałe na 0,5 bar) oraz zaworem
nadciśnieniowym. Na kółkach, z 2 mocnymi kółkami 
i 2 kółkami samonastawczymi, pojemność 70 l,
wyposażone w lejek zlewowy (Ø 420 mm, pojem-
ność ok. 18 l), z regulacją wysokości od 1150 
do 1750 mm, z sitkiem. 

Zastosowanie
W żadnym wypadku nie stosować do starego oleju
A III (znanego pochodzenia) z temperaturą zapłonu
powyżej 55° C oraz do cieczy klasy
niebezpieczeństwa A I, A II i B.

77415

pojemność zbiornika 77415 …
l

70 F ( ) 101

77415

Urządzenie do mycia małych części

Wykonanie
Model stołowy na 4 nóżkach, powierzchnia robocza
i osłony przeciwrozpryskowe ocynkowane.
Z przyciskiem nożnym bezpiecznym oraz pędzlem
do mycia, z pompą elektryczną, kablem połącze-
niowym i wtyczką. Sprawdzone zgodnie z ZH 1/562
04.82, DIN VDE 0700 T1A6 12.91 oraz DIN VDE
0700 T236 03.84. Dostawa bez beczki.
Zastosowanie
Do mycia części maszyn i urządzeń dostępnymi 
na rynku środkami do mycia na zimno.

Uwaga:
Środek do mycia tłoczony jest z beczki przy pomocy
samozasysającej pompy bezpośrednio do pędzla.
Zabrudzony środek do czyszczenia spływa 
z powrotem do beczki, drobiny brudu osadzają się
na dnie. Zasysanie świeżej cieczy następuje zawsze
z górnej warstwy. Wersja z pompą pneumatyczną 
i środkiem do mycia na zimno dostępna na zamó-
wienie.

77421
Zapasowy pędzel z wydrążonym trzonkiem, 
Ø 30 mm.

77420

Pędzel zapasowy
wymiary zewnętrzne wysokość robocza wydajność 77420 … 77421 …
wys. x szer. x gł. mm mm l/min.

1350 x 800 x 550 950 3 - 5 F ( ) 101
– – – 101

77421

77420 - 77421
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Pojemniki zbiorcze bezpieczne

Wykonanie 
Z blachy stalowej, wewnątrz powłoka cynowa 
do palnych materiałów stałych. Wygodne otwieranie
pedałem nożnym. Samozamykająca się przykrywa.
Perforowana krawędź dna zapobiega nagrzaniu się
dna/samozapłonowi. Zebrane ciecze nie wydostają
się na zewnątrz. Duża stateczność. Oznaczenie
pojemnika przygotowane wg GefStoffV i BGV A8.
Sprawdzony bezpieczny produkt. 

Powłoka lakierowa:
Na zewnątrz warstwa proszkowa, czerwona.

Zastosowanie
Do bezpiecznego zbierania zużytych materiałów 
do czyszczenia.

85590

pojemność Ø x wysokość 85590 …
l mm

20 290 x 397 ( ) 101

85590

Przyrząd do oszczędnego nawilżania

Wykonanie 
Z blachy stalowej, wewnątrz cynowa powłoka.
Łożyskowany sprężynowo talerz do nawilżania 
z blokadą płomienia. Oszczędne dozowanie płynu
do czyszczenia, nie wykorzystany płyn ścieka 
do pojemnika. Redukcja emisji oparów do minimum.
Dobra odporność na media także przy materiałach
zanieczyszczonych. Duża stateczność. Oznaczenie
pojemnika przygotowane wg GefStoffV i BGV A8.
Sprawdzony bezpieczny produkt. 

Powłoka lakierowa:
Na zewnątrz warstwa proszkowa, czerwona. 

Zastosowanie
Do oszczędnego nawilżania ścierki do czyszczenia,
kiedy potrzeba tylko niewielkich ilości rozpuszczalni-
ka.

85593

pojemność Ø x wysokość talerz do nawilżania 85593 …
l mm Ø mm

0,5 120 x 135 75 ( ) 101
1 120 x 200 135 ( ) 102
2 180 x 190 135 ( ) 104

85593
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Praski wysokociśnieniowe

Wykonanie
Ze stali, z końcówką stożkową lub wydrążoną.
Siła nacisku ok. 200 bar.

Zastosowanie
Do smarów i oleju.

77500

pojemność 77500 …
ml
80 201

150 202
300 203

77500

Praski smarowe Akcesoria
77540 … 77543 …

101 101
202 102
203 103
301 104

77543 101

77543 103

77543 102

Praski do smarów

Zastosowanie
Do smaru wolnego, tub i dozowników smaru. 
Gwint instalacyjny M 10 x 1.

77540 101
Profesjonalna praska do smarów
Wykonanie
Ze stali precyzyjnej, ze złączką do napełniania,
rurką z dyszą i 4-szczękową końcówką, pojemność
nominalna 500 cm3, ciśnienie robocze 160 bar,
ciśnienie maksymalne 400 bar, wydajność 0,75 cm3

na suw.
Zastosowanie
W miejscach trudno dostępnych.

77540 202

c
Praska do smarów z dźwignią ręczną DIN 1283
Wykonanie
Z głowicą z cynkowego odlewu ciśnieniowego 
Z 410, ciśnienie rozrywające ok. 1200 bar. Dokładne
smarowanie dzięki dopasowanemu tłokowi docisko-
wemu i cylindrowi dociskowemu. Wydajność ok. 
1,2 cm3 przy 400 bar przeciwciśnienia. Niebieski
lakier. 

77540 203

c
Praska do smarów z dźwignią ręczną
Wykonanie
Z głowicą z cynkowego odlewu ciśnieniowego 
Z 410, ciśnienie rozrywające ok. 1200 bar. Pojem-
ność 500 cm3, tłoczenie/suw ok. 1,2 cm3, ciśnienie
tłoczenia do 400 bar. Dokładne smarowanie dzięki
dopasowanemu tłokowi dociskowemu i cylindrowi
dociskowemu. Łącznie z wężem pancernym 
11 x 300 mm, rurką dyszową zagiętą 150 mm 
i 2 końcówkami z obróconymi 4 szczękami.

77540 301

c
Praska do smarów ciśnieniowa DL Plus
Wykonanie
Przełożenie ciśnienia 1:50, zalecane ciśnienie
robocze 6 bar, wydajność na suw 0,8 cm3, zawar-
tość nominalna 500 cm3, w komplecie z wężem
pancernym, końcówką z 4 szczękami, uchem 
do zawieszania i złączką do napełniania.

77543 101-104
Akcesoria do nr kat. 77540.

77543 101
Rurka z dyszą
Zagięta, ze złączką hydrauliczną.

77543 102
Wąż pancerny
Ø 11 mm, 300 mm długości, z poliamidu, 
z końcówką hydrauliczną.

77543 103
Zestaw końcówek
Ze stali, całe niklowane, zestaw zawiera: końcówkę
wydrążoną, stożkową i hydrauliczną.

77543 104
Końcówka hydrauliczna
4 szczęki z powierzchnią pod klucz.

77540 - 77543

77543 104

77540 101

77540 202

77540 203

77540 301

Zestaw gniazd smarowych

Wykonanie
120 części. 
Profesjonalne stożkowe gniazdo
smarowe DIN 71412. 
H1 = proste (180°),
H2 = kątowe (45°),
H3 = kątowe (90°).

Zawartość zestawu:
30 x H1 M6 x 1
20 x H1 M8 x 1
10 x H1 M10 x 1
10 x H1 R 1/8 cala

5 x H2 M6 x 1
10 x H2 M8 x 1
5 x H2 M10 x 1
5 x H2 R 1/8 cala

5 x H3 M6 x 1
10 x H3 M8 x 1
5 x H3 M10 x 1
5 x H3 R 1/8 cala

77544

77544 …

101

77544
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Prasa nożna wysokociśnieniowa

Wykonanie
Z bezpiecznym wężem na smar 3,5 m (ciśnienie
rozrywające 1200 bar) i rękojeścią z przegubem
płaskim. Ruchoma, pojemność 6,5 kg. Ciśnienie
maks. 400 bar, tłoczenie 2 cm3/suw. Tłoczenie
pompą próżniową. Do olejów i smarów o klasie
konsystencji do 3.

77600

wielkość waga 77600 …
Wys. x szer. x dł. mm ok. kg

680 x 200 x 460 16 F ( ) 201

77600

Smar uniwersalny w tubie

Wykonanie
Do prasek do smarów nr kat. 77540 i innych prasek
dostępnych w handlu.

77551

zawartość 77551 …
ok. g

400 101

77551

Dozownik smaru

c
Wykonanie
Na wiadra 15 kg
Mocowany na wiadrze, z regulowanymi ramionami,
wieko podnoszone, dzięki temu można w każdej
chwili sprawdzić ilość smaru w wiadrze. Złączka 
do napełniania nasadzona ukośnie, ze złączką 
do napełniania M10 x 1.

Zastosowanie
Do napełniania smarem prasek dźwigniowych.

Uwaga:
Dozowniki ze smarem na inne wielkości wiader
dostępne na zamówienie. 
Dostawa bez wiader.

77555

77555 …

102

77555

Praski profesjonalne77550

typ 77550 …

PEP200/D ( ) 101
PEP200/H 102

Zestaw do uzupełniania 103

77550 101

77550 102

77550 103

Zastosowanie
W trudno dostępnych miejscach.

77550
Wykonanie
Szybkie i czyste napełnianie przy pomocy kartuszy
nakręcanych (dostarczane są 2 sztuki), 
Gwint instalacyjny M 10 x 1. 
Z końcówką 4-szczękową.

77550 101
Typ PEP200/D
Wykonanie
Z rurką z dyszą 103/M.

77550 102
Typ PEP/200H
Wykonanie 
Z bezpiecznym wężem wysokociśnieniowym 910/M.

77550 103
Zapas
Wykonanie
Składa się z 4 kartuszy nakręcanych ze smarem
uniwersalnym 100 g NLGI I. 

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Wysokowydajna pompa smarowa

c
Wykonanie
Pompa na sprężone powietrze. 
Wysokociśnieniowy pistolet do smaru z przegubem
360°, zagięta rurka z dyszą o długości 150 mm, 
4 szczęki, końcówka hydrauliczna z powierzchnią
pod klucz, 2 m węża ciśnieniowego (1/4 cala) oraz 
1 tłok nałożony na wiadro 15 kg, w komplecie 
z wózkiem. 
Dostawa bez wiader.

77605

77605 …

F 102

77605
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Wysokociśnieniowy kompresor smarowy i akcesoria

77610
Wysokociśnieniowy kompresor smarowy
Wykonanie
Z wysokociśnieniowym wężem na smar 4 m (ciśnie-
nie rozrywające 1200 bar) i pistoletem smarowym 
z przegubem płaskim. Przewoźny, zawartość 6,5 kg.
Przełożenie ciśnienia 1:50, ciśnienie powietrza: min.
3 bar, maks. 8 bar, wbudowany reduktor ciśnienia.
Ciśnienie maks. 400 bar. Wydajność 4 cm3/podwójny
suw, maks. wydajność, 400 cm3/min. przy swobod-
nym wypływie. Do olejów i smarów o klasie konsys-
tencji do 3. Waga ok. 19 kg.

77612
Rurka z dyszą
Wygięta pod kątem 90°, z 4-szczękową hydrauliczną
końcówką.

77614
Wąż pancerny gumowy bezpieczny
300 mm długości, sprawdzony pod kątem bez-
pieczeństwa wg DIN 1283, ciśnienie rozrywające
1600 bar.

77615
Łącznik przesuwny
Średnica 16 mm, do gniazda smarowego płaskiego.

77616
Wąż smarowy bezpieczny
Długość 4 m.

Uwaga:
Inne długości węża 7 i 10 m dostępne na zamówie-
nie.

77610 

Kompresor smarowy Rurka z dyszą Wąż pancerny Łącznik Wąż
wielkość 77610 … 77612 … 77614 … 77615 … 77616 …

wys.x szer. x dł. mm
710 x 290 x 480 F ( ) 201

– ( ) 201 201 201 ( ) 201

77614
77615

77616

77610 - 77616

Akcesoria do smarowania wysokociśnieniowego

c
Wykonanie
Komplet w kasecie blaszanej z wyprofilowanymi
wkładkami.
Skład zestawu akcesoriów:
2 końcówki hydrauliczne, 
4 szczęki hartowane,
1 końcówka wydrążona,
1 końcówka stożkowa,

1 łączka przesuwna 16 mm,
3 rurki z dyszami, 150 mm, wygięte,
1 wąż pancerny, 300 mm,
1 rurka z dyszą, 150 mm, prosta,
1 kątownik 90° (pasuje do końcówki hydraulicznej H 4
szczęki),
1 przedłużka szybkozłączka, do wszystkich końcówek
hydraulicznych,
1 przejściówka z G 1/8 cala (R 1/8 cala) na M 10 x 1
gwint wewnętrzny,
1 zestaw gniazd smarowych, po 3 sztuki H 1: M 6 x 1,
M 8 x 1, M 10 x 1, G 1/8 cala/ R 1/8 cala. H 2: M 6 x 1
i M 8 x 1.
Wszystkie gwinty instalacyjne M 10 x 1.

77620 …

101

77620

77620

Pompy cylindryczne dźwigniowe (pompy do beczek)

Wykonanie
Samoczynny zawór przepływowy i zawór zwrotny,
zabezpieczenie dźwigni ręcznej przed niepowołanym
użyciem, 2 gwinty (M64 x 4 mm i G 2 Z.) pasujące 
do wszystkich typów beczek, wąż PCV o długości 
100 cm, odporny na niskie temperatury do ok. -35 °C.
Zastosowanie
Do przetłaczania wszystkich olejów mineralnych 
i opałowych oraz paliw samochodowych, ale nie
nadają się do wody i chemikaliów.

Uwaga:
Elektryczne pompy do beczek i pojemników na
zamówienie.

77705 201
Wykonanie
Plastykowa rura ssąca, głębokość zanurzenia 
120 cm, kolanko wypływowe z tworzywa sztucznego.

77705 301
Wykonanie
Z ocynkowaną stalową rurą ssącą, głębokość
zanurzenia 84 cm – do stojących beczek 200 l –
stalowym kolankiem wypływowym z wężem
wypływowym z PCV o długości 100 cm, wzmocnio-
nym sprężyną chroniącą przed zagięciem.

wydajność 77705 …
ok. l/min.

12 201
35 301

77705

Pompa do oleju napędowego PREMAxx

c
Wykonanie
Z ochroną podnośnika PRESSOL zgodnie z WHG,
zawsze skuteczną. Włącznik zabezpieczenia przed
przegrzaniem, samozerujący. Oświetlony
włącznik/wyłącznik. 230 V. Łącznie z wężem
zrzutowym 4 m i standardowym kurkiem czerpal-

nym, wężem ssącym 1,6 m z filtrem w stopce
złączem śrubowym do beczki G 2 cale na zewnątrz 
i M 64 x 4 wewnątrz.
Zastosowanie 
Na olej napędowy (diesel) i oleje opałowe 
(klasa niebezpieczeństwa A III). 
Nadaje się do zbiorników 200 - 1000 l.

Uwaga: 
Wersje 12 V i 24 V dostępne na zamówienie. 

77710

wydajność 77710 …
l/min.

52 101

77710

77705 301



Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Krótkie uchwyty wiertarskie ATORN:

mocowania ATORN.
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Pompy do beczek i pojemników

n
Zastosowanie 
Do bezpiecznego przetłaczania rzadkich, neutral-
nych, agresywnych i łatwo zapalnych cieczy. 
Do przetłaczania zapalnych cieczy można stosować
tylko pompy ze stali szlachetnej w połączeniu 
z chronionym przed wybuchem silnikiem z komuta-
torem lub silnikiem pneumatycznym. 

Uwaga:
Inne głębokości zanurzenia i inne wersje dostępne
na zamówienie.

77720 101 
Zestaw pomp do niewielkich ilości tłoczonego
materiału
Wykonanie
Pompa F 314 PP z polipropylenu. Ø zewn. 25 mm.
Króciec tłoczny G 1 A. Wąż PVC DN 13, o długości
1,5 m z końcówką węża PP, uszczelka FKM. Silnik 
z komutatorem 230 Watt, 230 Volt/ 50 Hz, IP 24, 
z 2-stopniowym przełącznikiem do precyzyjnego
napełniania. 5 m kabel podłączeniowy z 2-biegu-
nową wtyczką. 
Zastosowanie 
Do napełniania, przepompowywania i dozowania
kwasów i ługów takich jak kwas akumulatorowy,
woda amoniakalna, glikole, wodorotlenek sodowy 
i roztwór mydła.

77720 202 
Zestaw pomp do kwasów
Wykonanie 
Pompa F 430 PP z polipropylenu. Ø zewn. 40 mm,
króciec tłoczny G 1 1/4 A. Wąż PVC DN 19, 
o długości 2 m z końcówką węża PP, uszczelka
FKM, złącze śrubowe do beczek i FLUX-Clip 
do bezpiecznego mocowania końcówek do pompy.
Silnik z komutatorem FEM 4070, 500 Watt, 230 Volt,
50 Hz, IP 24, z regulacją obrotów i wyzwalaczem
podnapięciowym. 5 m kabel podłączeniowy 
z 2-biegunową wtyczką.

Zastosowanie
Do przepompowywania kwasów takich jak kwas
borny, kwasy owocowe, kwas fosforowy, kwas solny
i siarkowy (do 80%).

77720 103 
Zestaw pomp do produktów mineralnych
Wykonanie 
Pompa F 430 AL z aluminium. Ø zewn. 41 mm,
króciec tłoczny G 1 1/4 A. Wąż do olejów mineral-
nych DN 25. 2 m długości z końcówka węża AL,
uszczelka NBR. Złącze śrubowe do beczek i FLUX-
Clip do bezpiecznego mocowania końcówki węża 
do pompy. Silnik z komutatorem F 457, 800 Watt,
230 Volt/ 50 Hz, IP 24, z wyzwalaczem podna-
pięciowym. 5 m kabel podłączeniowy z 2-biegunową
wtyczką 
Zastosowanie 
Do przetłaczania produktów z olejów mineralnych,
jak olej napędowy, olej opałowy, olej hydrauliczny,
maszynowy i silnikowy. 

77720 104 
Zestaw pomp do cieczy łatwopalnych
Wykonanie
Pompa F 424 S ze stali szlachetnej 1.4571. Ø zewn.
41 mm, Ø stopki 43 mm. Króciec tłoczny G 1 1/4 A.
Uniwersalny wąż DN 21, o długości 2 m, końcówka
węża z mosiądzu, uszczelka PTFE, złącze śrubowe
beczki i FLUX-Clip do bezpiecznego mocowania
końcówek do pompy. Silnik z komutatorem F 460
Ex, 460 Watt, 230 Volt/ 50 Hz, klasa ochrony przed
wybuchem zgodnie z II 2 G EEx de IIC T6 według
wytycznej ATEX 94/9/EG, kategoria 2 z wyzwa-
laczem podnapięciowym. 5 m kabel podłączeniowy
z wtyczką z uziemieniem (brak ochrony przed
wybuchem).
Zastosowanie 
Do przetaczania łatwo zapalnych cieczy, jak aceton,
benzyna, butanol, etanol, metanol, toluen, ksylen itp. 

77720 101 77720 202

77720 103 77720 104

77720

silnik pompa wydajność wydajność wysokość tłoczenia lepkość temperatura zanurzenie waga 77720 …
typ typ maks. l/min. maks. l/min.* maks. m maks. mPas maks. °C mm kg

F 314 F 314 PP 40 15 5,2 250 45 700 2,4 ( ) 101
FEM 4070 F 430 PP 165 40 9,5 600 50 1000 5,1 202

F 457 F 430 AL 220 80 12 800 80 1000 7,8 103
F 460 Ex F 424 S 200 50 9,5 600 100 1000 10,9 ( ) 104

* z wężem i końcówką węża

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Dozownik smaru perma Classic

77810
perma Classic
Wykonanie 
Napędzany elektrochemicznie dozownik smaru,
korpus metalowy o pojemności 120 cm3 ze
wskaźnikiem stanu zerowego.
Zastosowanie
W zależności od zapotrzebowania na smar wybrać
śrubę aktywacyjną, która generuje ciśnienie poprzez
wytwornicę gazu, ciśnienie to opróżnia pojemnik 
ze smarem w wyznaczonym czasie (1, 3, 6 lub 12
miesięcy) i gwarantuje tym samym równomierne
dozowanie. Ciśnienie wynosi maks. 4 bar przy
zakresie temperatur od 0°C do +40°C.

Uwaga:
Śruba aktywacyjna jest potrzebna w każdym
przypadku. 

77812
Śruby aktywacyjne. 
Wykonanie
Czarny pierścień uszczelniający jako oznaczenie.
Okres dozowania przy temperaturze referencyjnej
+20°C.
Zastosowanie
Do dozownika smaru perma Classic. 

77810 101

typ smaru okres dozowania kolor śruby 77810 … 77812 …
miesiące

SF 01 – – 101
SF 04 – – 102
SO 14 – – 103

– 1 żółty ( ) 101
– 3 zielony 102
– 6 czerwony 103
– 12 szary 104

77812 102

77810 - 77812

Dozownik smaru perma Futura

77820
perma Futura
Wykonanie
Napędzany elektrochemicznie dozownik smaru,
przeźroczysty korpus z tworzywa o pojemności
100 cm3.
Zastosowanie
W zależności od zapotrzebowania na smar wybrać
śrubę aktywacyjną, która generuje ciśnienie poprzez
wytwornicę gazu, ciśnienie to opróżnia pojemnik 
ze smarem w wyznaczonym czasie (1, 3, 6 lub 12
miesięcy) i gwarantuje tym samym równomierne
dozowanie. Ciśnienie wynosi maks. 4 bar przy
zakresie temperatur od 0°C do +40°C.

Uwaga:
Śruba aktywacyjna jest potrzebna w każdym
przypadku.

77822
Śruby aktywacyjne. 
Wykonanie 
Różowy pierścień uszczelniający jako oznaczenie.
Okres dozowania przy temperaturze referencyjnej
+20°C.
Zastosowanie 
Do dozownika smaru perma Futura. 

77820 101

typ smaru okres dozowania kolor śruby 77820 … 77822 …
miesiące

SF 01 – – 101
SF 04 – – 102

– 1 żółty ( ) 101
– 3 zielony 102
– 6 czerwony 103
– 12 szary ( ) 104

77822 101

77820 - 77822

Lepszy sposób smarowania.
Dozowniki smaru perma są zamkniętymi systemami dozujący-
mi, pracującymi bez dostarczania energii z zewnątrz, przez-
naczonymi do automatycznego i niezależnego od miejsca
smarowania punktowego łożysk tocznych i ślizgowych,
łańcuchów przemysłowych, otwartych przekładni i prowadnic
ślizgowych.

Typy smarów
SF 01 Uniwersalny smar stały do wszystkich zastosowań przy
temperaturach roboczych od -25°C do +130°C.
SF 04 smar stały wysokotemperaturowy do wysokich tempera-
tur roboczych od -20°C do +160°C.
SO 14 wysokowydajny olej spełniający wysokie wymogi do
łańcuchów przemysłowych w temperaturach od -20°C do +
250°C.

Dane techniczne
skrót smar klasa NLG zagęszczacz baza zakres temp. zastosowanie DIN
SF 01 uniwersalny smar stały 2 Li/Ca mineralna -25°C do +130°C uniwersalne KP2K-25
SF 04 smar stały wysokotemp. 0/1 PHS mineralna -20°C do +160°C wysokie temp. robocze K1S-20
SO 14 olej wysokowydajny – – syntetyczna -20°C do +250°C łańcuchy przemysłowe CLPE320

. zestawy smarów nr kat. 77810 - 77822


