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”Smörjställevitaliseraren”, öppnar ”igenkorkade” 
smörjställen.Många gånger när man försöker att smör-
ja ett smörjställe kommer inte fettet igenom smörjnip-
peln, många tror då att detta beror på en igenkorkad 
smörjnippel, ibland är det så. 

Vi har funnit att byte av smörjnippel inte hjälper. Prob-
lemet är att fettet har ”stelnat” i smörjstället. Genom 
att använda vår ”SMÖRJSTÄLLEVITALISERARE” kan 
du tvinga in tunn olja in i smörjstället, vilken löser upp 
gammalt hårt fett och tillåter nytt fett att komma in.

Hävstångsfettpump, Kan användas antingen för fett i 
lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 
400g fettpatron (ø53 x 237 mm).

Enhands hävstångsfettpump för tung användning. Kan 
användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med 
påfyllningspump) eller med 400g fettpatron (ø53 x 237 
mm).

Batteridriven handhållen fettpump, levererar upp till 
160 gr/ min med ett max tryck av 45 MPa (450 bar). Lev-
ereras med ett batteri (18V Li-Ion, 1500 mAH) och en 
snabbladdare (1 timme), 1 meters hög-trycksslang med 
hydraulisk koppling, avluftningsventil/ påfyllningsnippel 
ingår. Påfyllning med löst fett (manuellt eller med på-
fyllningspump) eller 400 gr patron. Levereras i praktisk 
väska med plats för extra batteri samt 2 fettpatroner.

Utloppsslangar till fettventiler och handhållna 
fettpumpar. 
Högtryckslangar, 3/16”i.d. max tryck 40 MPa (400 bar), 
pressade kopplingar.  
Anslutningsgänga G1/8” (utv)

Utloppsslangar till fettventiler och handhållna 
fettpumpar.  
Högtryckslangar, 3/16”i.d. max tryck 40 MPa (400 bar), 
pressade kopplingar. 
Anslutningsgänga G1/8” (utv)
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TUR-dagen den 25:e maj
TUR&Co här öppet hus den 25:e maj och några av våra leverantörer 

kommer på besök, bland annat av Orion!



Hydrauliskt munstycke G1/8” Ø 18 mm 3 st backar

Batteridriven överföringspump,för överföring av icke 
korrosiva vätskor. Enkel tryckknapp för pumpkontroll. 
Kapacitet c:a 9 liter/min. Idealisk för överföring av vät-
skor från mindre behållare t.ex 20 liter behållere eller 
jeep dunkar. Pumpar diesel, fotogen, tunnflytande 
oljor, vatten etc. Totallängd 580 mm med en pum-
prörslängdav 380 mm och en utloppsslang på 600mm. 
Drivs av två 1,5 V batterier typ LR20/D (ingår inte).

Hydrauliskt munstycke G1/8” Ø 15 mm 4 st backar 
med backventil.

Hävstångsfettpump ”Speedy Grease” , med magnet.
Enklare, renare, snabbare. För standard 400 g fettpa-
tron (ø53 x237 mm). Komplett med slang och koppling. 
Kapacitet 2,5 g/slag (NLGI 2). Magnet för enklare smör-
jning. Levereras medlösa följelock.

Batteridriven handhållen fettpump, levererar upp till 
170/113 gr/ min med ett max tryck av 69 MPa (690 bar). 
Levereras med batteri (20V LiOn) och en snabbladdare 
(1 timme), 1 meters hög-trycksslang med hydraulisk 
koppling, avluftningsventil/påfyllningsnippel ingår. 
Påfyllning med löst fett (manuellt eller med påfyllning-
spump) eller 400 gr patron. Levereras i praktisk väska 
med plats för extra batteri. Inbyggd LED-lampa.
LCD-display som visar i realtid:
• Mängden fett som pumpats
• Kvarvarande mängd i patronen
• Batterinivå
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