Engraxadeira 596-B1

VERTEC

DESCRIÇÃO
Alemite lançou sua nova engraxadeira de 20 volts com bateria de
Íon de Lítio para lubrificação geral de máquinas e equipamentos.
Projetada para melhorar a produtividade através da eliminação
de desperdícios, o inovador modelo 596-B1 tem vários recursos
de inteligência integrados.
Um visor multifuncional de cristal líquido (LCD) e vários ícones
mostram todas as condições de uso. O operador pode saber em
tempo real a quantidade de graxa sendo injetada, o nivel de graxa
no cilindro, a carga da bateria, falta de escorva (ar no sistema ou
cilindro vazio) ou stall (linha ou pino bloqueados).
A engraxadeira é fornecida em resistente maleta moldada
contendo todos os componentes. Além de armazena-los, oferece
proteção e simplifica a guarda e o transporte.
O abastecimento é feito com cartucho de 397g (14 oz), por
sucção ou bomba de transferência (requer conexão 322610).
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DESTAQUES
Chave para escolha da vazão desejada
Refletor LED para iluminar áreas escuras
Interruptor alterna a unidade de medida (gramas ou
onças), liga e desliga o refletor e reinicia os dados
Visor protegido com moldura resistente a impactos
Design ergonômico para menor esforço físico
Mangueira ultra flexível de 0,9 m com acoplador
hidráulico (340067 + 308730)
Carregador de 70 minutos
Motor durável, eficiente e silencioso com rolamentos de
esfera e agulha

ESPECIFICAÇÕES
Modelo
596-B1

Bateria
Voltagem
mAh
20 (1)

2.500

Carregador

Pressão

110 V/60 Hz

10.000 psi
(690 bar)

Vazões
(g/min) (2)
Alta
Baixa
170
113

Escalas

Cilíndro
(3)

Peso

0 ~ 999 g
0,0 ~ 999 oz

454 g

2,9 kg

(1) - Máxima voltagem inicial sem carga
(2) - Precisão de medida: ±3% com vazão alta e ±4% com vazão baixa
(3) - Autonomia com bateria carregada: 13 cartuchos com vazão alta e 15 com vazão baixa

ACESSÓRIOS
Inclusos
Não inclusos
Bateria
Alça
Válvula de
Carregador
(2 pcs)
tiracolo
alívio
343291
343290
339812
340338
OUTROS MODELOS SIMILARES SOB CONSULTA

VERTEC
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