
Olajkezelő tartályok 
LAOS sorozat
A megfelelő megoldás az olajok használatához

Előnyök

A jó kenésgazdálkodási program egyik • 
alapvető lépése az olaj kezelése.
A kenőolaj megfelelő tárolása és kezelése • 
könnyebbé, biztonságosabbá és tisztábbá 
teszi a kenést.
A berendezés szennyezett olajjal való kenése • 
plusz karbantartási költséget és termelés 
leállást eredményezhet.
A növekvő költségek miatt az olajfogyasztást • 
szabályozni kell, és minimalizálni a környezeti 
hatásokat.
Az olaj kiömlés csökkenése következtében • 
kevesebb az egészségi ártalom és nő a 
munka biztonsága is.

Jellemzők 

Az egyedi kivitelű ‘O’ gyűrű tömítés, a • 
lecsavarható kiöntőcsőr és fedél 
megakadályozzák az esővíz, a por és más 
szennyeződések bejutását.
A kannák hő- és vegyszerállóak. A tartályok • 
erősek és tartósak, mert speciális HDPE 
(nagy sűrűségű polietilén) műanyagból 
készülnek, amelyek UV stabilizálót és 
antisztatikus adalékokat is tartalmaznak.*

A LAOS sorozat különböző méretű kannák, és fedelek széles 
választékát tartalmazza, amelyek egymással cserélhetők 
gyakorlatilag bármilyen kenési igény kielégítésére. A fedelek  
tíz különféle színben kaphatók, hogy bármilyen színkódos 
azonosításra felhasználhatók legyenek.

A tartályok átlátszóak és mérőskálával • 
rendelkeznek (mind metrikus, mind 
angolszász egységekben) így a kenőanyag 
szintje könnyen megállapítható és mérhető  
a tartály felnyitása nélkül, csökkentve ezáltal 
a szennyeződés veszélyét.
Az ergonómiai kivitelű kannákat könnyű • 
szállítani és biztonságosan, kényelmesen 
használhatók.
A kannák és fedelek menete azonos méretű, • 
így a fedél könnyen cserélhető, ami jó 
tömítést és könnyű szerelést biztosít.
A kannák széles szájjal készülnek, ami • 
megkönnyíti a betöltést és a tisztításukat.
A kiöntőcsőr gyorsan lecsavarható a könnyű • 
nyithatóság és zárhatóság, az áramlás 
szabályozása, valamint a szennyeződés kívül 
tartása érdekében.
A kiöntő fedelek nyomógombos vákuum • 
szeleppel vannak ellátva, ami felgyorsítja  
és szabályozza a kenőanyagok öntését.
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n  LAOS 09057	 barna

n  LAOS 09064	 szürke

n  LAOS 09088	 narancs

n  LAOS 09095	 fekete	

n  LAOS 09101	 sötétzöld

n  LAOS 09682	 barna

n  LAOS 09699	 szürke

n  LAOS 09798	 narancs

n  LAOS 09804	 fekete

n  LAOS 09811	 sötétzöld	

n  LAOS 09705	 barna

n  LAOS 09712	 szürke

n  LAOS 09729	 narancs

n  LAOS 09736	 fekete

n  LAOS 09743	 sötétzöld

n  LAOS 09668	 barna

n  LAOS 09675	 szürke

n  LAOS 09866	 narancs

n  LAOS 09873	 fekete

n  LAOS 09880	 sötétzöld

n  LAOS 09644	 barna

n  LAOS 09651	 szürke

n  LAOS 09934	 narancs	

n  LAOS 09941	 fekete

n  LAOS 09958	 sötétzöld

Ideális olyan esetekben, amikor a tartályon kis töltőnyílás van.
A kiömlő átmérő kb. 7 mm 

Mini kiöntőcsőrös  
fedél 

Ideálisan használható pontos kiöntési feladatok elvégzéséhez és 
nehezen hozzáférhető helyeken. A 12 mm-es csőátmérő megfelel 
az ISO VG 220 viszkozitású kenőanyagokhoz.

Hosszú csőrű  
kiöntő fedél

Széles, 25 mm-es kiöntőnyílásuk miatt ideálisan használhatók nagy 
viszkozitású olajokhoz és/vagy ha nagy öntési áramlás szükséges.

Rövid csőrű kiöntő  
fedél 

Két fő alkalmazása van: ha szükséges, gyors kiöntést biztosít, vala-
mint a 3, 5 ill. 10 literes tartályra pumpa szerelhető.

Többcélú fedél 

n  LAOS 09118	 zöld

n  LAOS 09125	 kék

n  LAOS 09132	 piros

n  LAOS 09194	 bíbor

n  LAOS 09071	 sárga

n  LAOS 09828	 zöld	

n  LAOS 09835	 kék

n  LAOS 09842	 piros

n  LAOS 09392	 bíbor

n  LAOS 62437	 sárga

n  LAOS 09750	 zöld

n  LAOS 09767	 kék

n  LAOS 09774	 piros

n  LAOS 09388	 bíbor

n  LAOS 64936	 sárga

n  LAOS 09897	 zöld

n  LAOS 09903	 kék

n  LAOS 09910	 piros

n  LAOS 09408	 bíbor

n  LAOS 62451	 sárga

n  LAOS 09965	 zöld

n  LAOS 09972	 kék

n  LAOS 09989	 piros

n  LAOS 09415	 bíbor

n  LAOS 62475	 sárga

Tároló fedél Jól használható olajok tárolásához és szállításához. 
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LAOS 09224	 1,5 l-es tartály  	
LAOS 63571	 2 l-es tartály  
LAOS 63595	 3 l-es tartály  
LAOS 63618	 5 l-es tartály 
LAOS 66251	 10 l-es tartály 

LAOS 67265	 	Hosszabbító rövid csőrű kiöntőhöz
LAOS 62499	  Hosszabbító hosszú csőrű kiöntőhöz 

LAOS 62567	 	Pumpák	(LAOS fedelekhez)
LAOS 09422	 Pumpa szűkítő csővég

n  LAOS 06919	 barna

n  LAOS 06964	 szürke

n  LAOS 06940	 narancs

n  LAOS 06995	 fekete

n  LAOS 06971	 sötétzöld

Széles nyakkal és azonos menetmérettel készülttároló eszközök, 
amelyekhez bármely LAOS fedél felhasználható. 5 különböző 
méretben kaphatók.

Tartály

A fedelek kinyúlásának meghosszabbítására szolgál. Két különböző 
változatban kapható a rövid kiöntő csonkos és hosszabbítható 
fedelekhez. A hosszabbítható változat esetében a hossz a szerelvény 
eltávolításával és a kívánt méretre való levágással állítható be.

Hosszabbító kiöntő  
fedelekhez 

Alkalmazhatók ISO VG 680 olaj viszkozitásig, AGMA 6-8 osztályig, ill. 
SAE 140-hez. A fedélre illesztve használható 3, 5 és 10 literes tartá-
lyokhoz. Nagy átfolyást biztosítanak (kb. 14 löket/liter) a a csöpögésgátló 
csővéggel  ellátott, 1,5 m hosszú kiürítő tömlőn keresztül. Ha kisebb  
átfolyásra van szükség, ehhez egy szűkítő csővég is rendelhető.

Pumpák

A tartályok tartalmának jelöléséhezAzonosító címkék

n  LAOS 06957	 zöld

n  LAOS 06988	 kék

n  LAOS 06926	 piros

n  LAOS 06902	 bíbor

n  LAOS 06933	 sárga
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Műszaki adatok

Wymiary główne

Anyagok: Tartályok és fedél:   nagy sűrűségű polietilén (HDPE) 
  vegyi anyag álló műanyag 
 Tömlők:  erősített műanyag (PVC) 
 tömlő (csővég, dugó, 
 gyűrű, konnektor):  HDPE 
 Pumpa szelep:  alumínium 
 Pumpa tömlő:  PVC 2. csoport 
 Pumpa test:  PA6 nylon poliamid 
 Pumpatengely:  lágyacél 
 Pumpahenger:  horganyzott lágyacél 
 Pumpa hosszabbító 
 hüvely: HDPE

Üzemi hőmérséklet:  –40 to +80 °C

Adalékok:  UV stabilizáló, antisztatikus adalék

Tömítés:  nitrilgumi

Az erősen oxidáló savakkal (pl. ózon, hidrogén, peroxid, halogén, stb.) való érintkezést kerülni kell.  * 
Üzemanyagokhoz és oldószerekhez nem használható. 
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  mm		 		 mm	 	 mm	 	 mm		 	 g

1.5 l-s tartály  158	 	 	 	 178	 	 120	 	 320

2 l-es tartály	 	 160	 	 	 	 220	 	 120	 	 325

3 l-es tartály  160	 	 	 	 269	 	 120	 	 400

5 l-es tartály  196	 	 	 	 271	 	 120	 	 440

10 l-es tartály  252	 	 	 	 348	 	 120	 	 860

Tárolófedél  147	 	 	 	 105	 	 	 	 240

Többcélú fedél  147	 	 	 	 121	 	 48	 	 240

Mini kiöntőcsőrös fedél  147	 	 320	 	 192	 	 7	 	 400

Rövid csőrű kiöntő fedél  147	 	 322	 	 210	 	 25	 	 440

Hosszú csőrű  kiöntő fedél  147	 	 390	 	 235	 	 12	 	 440

Címkék    90	 	 40	

  mm	 	 mm	 	 mm	 	 g	

Pumpa  Pomp		 	 440	 	
	 	 Slang		 	 1	500	 	 	 	 12	 	 855	
	 	 Verlooptuit	 	 37,5	
Hosszabbító hosszú  
csőrű kiöntö fedélhez	 	 	 	 305	  19	 	 12	 	 70
Hosszabító rövid csőrű  
i kiöntő fedélhez	 	 	 	 265	  33	 	 22,5	 	 130

Termék Átmérő (Á) szélesség (s)  magasság (m)  Kiöntő átmérő (o) súly

  Lengte Diameter slang Diameter opening Gewicht
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