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80

מערכות שמן ואוויר  /מערכת לניהול שמנים ונוזלים  -אלחוטית

תוצרת גרמניה

LMS RF High End
מערכת ניהול שמנים ונוזלים אלחוטית מתקדמת
העברת נתונים באמצעות תדר רדיו ()RF
עד  16סוגי שמנים ונוזלים
עד  250נקודות קצה לחלוקה
עד  250משתמשים
מארז מקשים קשיח ועמיד בעל מסך LCD
תוכנת מחשב מתקדמת ונוחה להפקת דו"חות
התממשקות מלאה למערכות המחשב של המוסך
ניתן לשלוח התראות למייל בהתאמה אישית
אופציה :קורא ברקודים ו/או כרטיס עובד
אופציה :מדידים אלקטרוניים בצוברים

מערכות שמן ואוויר  /מערכת לניהול שמנים ונוזלים  -קווית

תוצרת גרמניה

MDS2000
מערכת ניהול שמנים ונוזלים קווית
העברת נתונים באמצעות כבלים
עד  16סוגי שמנים ונוזלים
עד  128נקודות קצה לחלוקה
עד  99משתמשים
מארז מקשים קשיח ועמיד בעל מסך LCD
תוכנת מחשב ידידותית ונוחה להפקת דו"חות
התממשקות מלאה למערכות המחשב של המוסך
אופציה :קורא ברקודים ו/או כרטיס עובד
אופציה :מדידים אלקטרוניים בצוברים

תוצרת גרמניה

FMS Compact
מערכת ניהול שמנים ונוזלים קווית בסיסית
העברת נתונים באמצעות כבלים
עד  4סוגי שמנים ונוזלים
עד  4נקודות קצה לחלוקה
עד  99משתמשים
נקודת שליטה מרכזית בודדת
מארז מקשים קשיח ועמיד בעל מסך LCD
תוכנת מחשב לבקרה ושליטה
מדפסת מובנית
אופציה :קורא ברקודים ו/או כרטיס עובד
אופציה :מדידים אלקטרוניים במיכלים

81

82

מערכות שמן ואוויר  /מערכות הפצת שמן ונוזלים

תוצרת טורקיה

מערכות הפצת שמן ונוזלים
עמדות עבודה בהתאמה אישית מלאה
מאפשרת חיבור למערכת ניהול ממוחשבת
ניתן לשלב גלגלות שמן ,נוזלים ,אוויר ,חשמל ויניקת גזי
פליטה
ניתן לשלב ארונות אחסון ,משטחי עבודה ושקעים
חשמליים

התמונות להמחשה בלבד

83

מערכות שמן ואוויר  /גלגלות אוויר/שמן/גריז

תוצרת טורקיה

תוצרת טורקיה

Kent 22115

Kent 20012

גלגלת אוויר פתוחה
אורך צינור 15 :מ'
קוטר צינור3/8" :
לחץ עבודה 18 :באר

גלגלת שמן סגורה
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור1/2" :
לחץ עבודה 60 :באר

תוצרת איטליה

תוצרת טורקיה

Kent 22012

823110

גלגלת שמן פתוחה
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור1/2" :
לחץ עבודה 60 :באר

גלגלת אוויר
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור 8 :מ"מ
לחץ עבודה 15 :באר

תוצרת איטליה

תוצרת טורקיה

Kent 26012

821300 / 821100

גלגלת גריז פתוחה
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור1/4" :
לחץ עבודה 600 :באר

גלגלת אוויר
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור 8 :מ"מ
לחץ עבודה 15 :באר

תוצרת טורקיה

Kent 25012
גלגלת גריז סגורה
אורך צינור 12 :מ'
קוטר צינור1/4" :
לחץ עבודה 600 :באר

מק"ט

אורך צינור

קוטר צינור

לחץ עבודה

821300

 14+1מ'

 10מ"מ

 15באר

821100

 15מ'

 8מ"מ

 15באר

84

מערכות שמן ואוויר  /מיכלי ריקון ומילוי

תוצרת טורקיה

Kent 43475

Kent 43430

מיכל נייד לשטיפת חלקים,
 75ליטר

מיכל הקצפה  30ליטר

Kent 51005

36050

עגלה לחבית שמן
כולל צינור ,אקדח ושעון שמן

קולט שמן לתלייה על קיר

Kent 45024
עגלה לריקון שמן 24 ,ליטר
משקל  16.2 -ק"ג

Kent 45080
עגלה לריקון שמן ממשאיות,
עם משאבה 80 ,ליטר

Kent 45150

Kent 45050

עגלה לאיסוף שמן לבור
עם משאבה 50 ,ליטר

עגלה לריקון שמן ממשאיות,
עם משאבה 50 ,ליטר

85

מערכות שמן ואוויר  /מיכלי ריקון ומילוי

תוצרת טורקיה

Kent 40275

Kent 43024

מיכל ריקון שמן בלחץ אוויר
 75ליטר

מיכל מילוי שמן ידני
 24ליטר
משקל  15.6 -ק"ג

Kent 40130

Kent 43124

מיכל יניקת שמן עם זונדות
 30ליטר
לחץ עבודה  7 -באר

מיכל מילוי שמן בלחץ אוויר
 24ליטר
משקל  12.2 -ק"ג

Kent 42275

Kent 43175

מיכל ריקון  +יניקת שמן עם זונדות
 75ליטר
לחץ עבודה  6-7 -באר

מיכל מילוי שמן  75ליטר ,עם משאבה
הידרופנאומטית ,צינור ואקדח
משקל  9.6 -ק"ג

Kent 44075

Kent 43275

מיכל יניקת שמן עם זונדות 75 ,ליטר
כולל משטח איסוף עליון
לחץ עבודה  6-7 -באר

מיכל מילוי שמן  75ליטר ,עם משאבה
הידרופנאומטית ,צינור ,אקדח ומונה דיגיטלי
משקל  10.1 -ק"ג

86

מערכות שמן ואוויר  /אביזרי מילוי

תוצרת טורקיה

Kent 53100

Kent 31094

אקדח גריז ,פיה קשיחה

משאבת שמן 1:3
באורך  940מ"מ
קצב מילוי  14ליטר/דקה
לחץ עבודה  6-8 -באר

Kent 53350

Kent 51094

אקדח גריז ,פיה גמישה

משאבת שמן 1:5
באורך  940מ"מ
קצב מילוי  18ליטר/דקה
לחץ עבודה  6-8 -באר

Kent 55030

Kent 60194

ערכת גריז
הידרופנאומטית קומפלט
לחביונת/פח ניידת.
כוללת :עגלה ,מכסה,
פלטת לחץ ,משאבה ,צינור
 4מטר ואקדח גריז

משאבת גריז 1:60
באורך  940מ"מ
לחץ עבודה  6-8 -באר

Kent 60141
משאבת גריז 1:60
באורך  410מ"מ

תוצרת גרמניה

36200

36100

אקדח שמן  +מונה דיגיטלי

אקדח שמן

