VERTEC

Lubrificador MBL

DESCRIÇÃO
O Lubrificador Manzel modelo MBL é um novo
projeto que oferece alto grau de modularidade.
Permite customizar qualquer sistema utilizando
componentes padronizados. Empregado em diversos
tipos de máquinas e equipamentos, principalmente
em compressores e misturadores de borracha.
Os reservatórios com oito diferentes capacidades têm
construção reforçada para evitar deflexões e
proporcionar vida longa. É também previsto para
receber diversos acessórios como regulador de nível,
alarme de nível baixo e opções de aquecedor elétrico
ou a vapor. Podem acomodar até 24 bombas.

Lubrificador com redutor incorporado

Sucção

Gravidade/Pressão
Bombas GBL 7500

O lubrificador é equipado com as novas bombas
modelo GBL 7500 com três diâmetros diferentes de
pistão para se adaptarem a qualquer tipo de emprego.
Todas as peças moveis são auto lubrificadas pelo
óleo do reservatório e as vazões são fáceis de ajustar.
As bombas são disponíveis para alimentação por
sucção, gravidade ou pressurizada.
Dezoito tipos de acionamento tornam sua aplicação
bastante flexível. Eles incluem rotativos em linha ou
angulares com várias reduções, motorizados ou de
catraca. O eixo de saída dos angulares é disponível
em quatro direções.
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Acessórios
O lubrificador MBL substitui os
modelos 94V, 82 e BL55 descontinuados

Com as partes móveis auto lubrificadas, a rigidez na
construção, altas pressões de descarga, grande
variedade de opções além de outras características e
vantagens tornam o Lubrificador Manzel modelo
MBL ideal para qualquer aplicação.

ESPECIFICAÇÃO DAS BOMBAS
Diâmetro do
pistão
3/16”

Pressão máxima

Gotas por ciclo

cm³ por ciclo

Ciclos por minuto

psi

bar

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

7500

517

7

0

0,229

0

50

3

1/4"

6000

414

12

0

0,393

0

50

3

3/8”

3500

241

27

0

0,885

0

50

3

(*) Ver especificações completas das bombas GBL em folheto separado
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