Compact Dyna-Star

®

Descubra um novo e compacto Dyna-Star

Solução com o tamanho certo
O sistema de lubrificação automática Graco Compact Dyna-Star (CDS) oferece
fluxo de alta capacidade, durabilidade robusta e controle inovador em um espaço
menor para ampliar o tempo de atividade das máquinas de terraplenagem mais
resistentes da atualidade e usuários nos ambientes mais adversos.

Durabilidade robusta
A construção em metal garante uma operação
confiável nos ambientes mais extremos.

Desligamento de enchimento automático integrado
Essa opção permite recargas individuais, desligadas e no solo, sem a
necessidade de subir ou se preocupar com derramamentos.

Trem de força inteligente
O motor sem escovas de 24 VCC e
o redutor com necessidade zero de
manutenção fornecem lubrificação
no momento certo, mesmo a -40º F
(-40º C).

Monitoramento inteligente
Os sensores opcionais de nível de
pressão e lubrificante fornecem
informações úteis do sistema em
tempo real.

Potência compacta
Cabe facilmente em aplicações com
espaço limitado; poderoso o suficiente
para acompanhar um intervalo de
lubrificação agressivo.

Compact Dyna-Star

®

Combine com o controlador
GLC X e com o aplicativo
Auto Lube
™

™

Você tem um trabalho exigente. E você é exigente com as máquinas que usa para completálo. A solução de lubrificação automática Graco Compact Dyna-Star (CDS) foi projetada
especificamente para máquinas de terraplenagem pesada em ambientes de trabalho
extremos. Ela oferece alta capacidade, fluxo e controle para produtividade ininterrupta - com
tamanho e preço menores para atender às necessidades diárias, sem falhas.

O novo controlador GLC X com Bluetooth ativado
e o aplicativo Auto Lube oferecerão programação
simples e dados em tempo real para uma ampla
variedade de sistemas de lubrificação automática,
até mesmo para as bombas dos concorrentes.
®

Tela de fácil leitura

Especificações Técnicas
Pressão de Trabalho Máxima
Temperatura de Operação

A tela de alto contraste
apresenta códigos de texto,
falhas e outros dados
claramente em qualquer luz
ambiente.

3.500 psi (241 bar)
-40º F a 149º F (-40º C a 65º C)

Capacidade do Reservatório

12 ou 20 litros

Taxa máxima de saída de fluxo

4,5 pol /min (74 cm /min)

Tipo de lubrificante

Óleo e graxa até NLGI #2

3

Certificações/classificações
Manual de instruções

3

Relatórios do sistema
em tempo real

IP69K
3A6941

Programe e exiba uma
ampla variedade de
funções personalizáveis.

Informações de encomenda
CD –

X

–

X

–

X

–

Dispositivo inteligente
e aplicativo móvel

X

Descrição da bomba

Com o aplicativo Auto Lube, monitore
os níveis de lubrificação, defina
configurações, rastreie o histórico e
compartilhe diagnósticos importantes.

Código Descrição
1

Comprimento de balde de 12 L/35 lb, 24 VCC

2

Comprimento do reservatório de 20 L, 24 VCC

Feedback do sistema de medição

Informações de encomenda

Código Descrição
0

Série progressiva, sem válvula de ventilação, sem retorno de
pressão (tomada conectada)

1

Válvula de ventilação, sem retorno de pressão (tomada conectada)

2

Válvula de ventilação, pressostato

3

Válvula de ventilação, transdutor de relatório de pressão

Número da Peça
26A855

Controlador GLC X com cabo de
20 ft (6 m)

26A814

Controlador GLC X

26A882

Chicote elétrico do GLC X, 12
fios, 6 m (20 pés) com fios
volantes

Reservatório
Código Descrição
0

Sem reservatório, bomba simples

1

Reservatório de aço de 12 L, placa seguidora

2

Reservatório de aço de 20 L, placa seguidora

3

Kit de balde de plástico de 35 lb

4

Reservatório de aço de 12 L, sem placa seguidora

Descrição

Acessórios para CDS
Informações de encomenda
Número da Peça

Descrição

26A883

Cabo GLC X para CDS 3 ft (1 m)

Acessórios para reservatórios

26A884

Cabo de extensão do CDS, 12 fios, 6 m
(20 pés) com fios volantes

Código Descrição

26A889

Kit conector de CDS fêmea DT de 12 pinos

25R001

Suporte de parede para reservatório de
12 litros

25R318

Suporte de montagem para GLC X, filtro
de alerta vermelho, conjuntos MSP de 3 e
5 seções ou injetores das séries GL-1 de
3 e 5 bancos

5

Reservatório de aço de 20 L, sem placa seguidora

0

Bomba simples ou kit de balde (sem reservatório)

1

Interruptor de baixo nível

2

Transdutor de relatório de nível

3

Interruptor de baixo nível e desligamento automático

4

Transdutor de relatório de nível e desligamento do enchimento automático
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Entre em contato hoje mesmo!
Ligue para 800-533-9655 para falar com um representante Graco,
ou acesse www.graco.com para obter mais informações.

