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מערכות
שמן ואוויר

 80-81מערכות חלוקת שמן
 82גלגלות אוויר/שמן/גריז
 83מיכלי ריקון ומילוי
 84אביזרי מילוי

80

מערכות שמן ואוויר  /מערכות חלוקת שמן

תוצרת איטליה

מערכת ממוחשבת לניהול שמן ונוזלים
מערכת ניהול השמנים של  FILCARהיא המערכת
המושלמת עבור מוסכים גדולים וקטנים כאחד.
יתרונות המערכת:
•שליטה מלאה ברמות המלאי של חוות המיכלים
והתראה על רמות מלאי נמוכות
•שליטה מלאה בכמות השמן שנכנסת לרכב
•שליטה מלאה בכל זמן למנהל המוסך
•מניעת גניבות
המערכת יכולה להשתלב בכל ציוד סיכה הקיים במוסך,
ללא צורך ברכישה נוספת של גלגלות ,שעונים ומשאבות.

81

מערכות שמן ואוויר  /מערכות חלוקת שמן

תוצרת איטליה

מערכות הפצת שמן ונוזלים
 FILCARמייצרת מגוון יחידות מודולריות להפצת שמן
ונוזלים ,על מנת להתאים באופן מלא לצרכי המוסך.
מיחידת הפצה הכוללת  3סוגי שמן וצינור אוויר אחד ועד
לשילוב מספר רב של סוגי שמנים ,צינורות אוויר ,צינורות
תאורה ושקעי חשמל.
היחידות ניתנות לרכישה בתצורה סטנדרטית או
להתאמה אישית בהתאם לצרכי המוסך.

Porter

Kombo

Totem

T-Fluid

82

מערכות שמן ואוויר  /גלגלות אוויר/שמן/גריז

תוצרת טורקיה

תוצרת איטליה

Kent 22115

823110

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

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

תוצרת איטליה

תוצרת טורקיה

Kent 22012

821300 / 821100

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 טורקיה

Kent 26012
גלגלת גריז פתוחה
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

83

מערכות שמן ואוויר  /מיכלי ריקון ומילוי

תוצרת טורקיה

Kent 40275

Kent 43024

מיכל ריקון שמן 75 ,ליטר

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

Kent 40130

Kent 43124

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

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

Kent 42275

Kent 43175

מיכל ריקון  +יניקת שמן עם זונדות 75 ,ליטר
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

Kent 45024

Kent 45050

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

עגלה לריקון שמן ממשאיות ,עם משאבה 50 ,ליטר

84

מערכות שמן ואוויר  /אביזרי מילוי

תוצרת טורקיה

Kent 53100

Kent 31094

אקדח גריז ,פיה קשיחה

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

Kent 53350

Kent 51094

אקדח גריז ,פיה גמישה

משאבת שמן  1:5באורך  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  1:60באורך  940מ"מ
לחץ עבודה  6-8 -באר

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

