
  

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA. 

Elektroniczne Przepływomierze Manualne 

Seria EM™ 

Nisko i wysokoprzepustowe przepływomierze 

Bazując na dziedzictwie pierwszych elektronicznych przepływomierzy Graco, Seria EM 

charakteryzuje się solidnym wykonaniem i przystępnymi cenami. 

Odporna na warunki pogodowe i uderzenia konstrukcja chroni elektronikę przed 

intensywnym, wysokociśnieniowym myciem i mechanicznymi wstrząsami powszechnymi 

przy przemysłowym użyciu przepływomierzy. 



Zakręcana końcówka 

zapobiega wyciekom 

Wloty ½ i ¾ , dobre do dozowania oleju, olejów  

przekładniowych, płynu chłodniczego oraz smarów 

Dostępne różne końcówki, m.in. 

elastyczną, sztywną lub do smarów 

ELEKTRONICZNE PRZEPŁYWOMIERZE MANUALNE SERII EM™ 
Przepływomierze Serii EM zostały zaprojektowane tak, aby pozostały sprawne jak najdłużej, bez względu na 

miejsce użytkowania – czy to mały serwis, czy centrum dozowania płynów dla ciężarówek lub centrum serwisowe 

maszyn ciężkich. Seria EM zapewnia wybór przepływomierza o przepustowości od 30,3 do nawet 75,7 litrów na 

minutę w wypadku modeli ręcznych oraz 75,7 litrów na minutę w wypadku modelu liniowego. Seria EM 

przepływomierzy Graco ma dodatkowo specjalną gwarancję wytrzymałości. Przepływomierze charakteryzują się 

lepszymi podzespołami i łatwym w obsłudze menu z wyświetlaczem LCD, umożliwiając dokonywanie pomiarów 

w litrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICZNY PRZEPŁYWOMIERZ LINIOWY SERII EM™ 

 

 

 

 

 

 
KOŃCÓWKA WLOT 

NUMER CZĘŚCI 

BSPP 

E
M

8
 

ELASTYCZNE 

1/2 

25C908 

SZTYWNE 25C907 

DO SMARU 25C909 

E
M

2
0

 ELASTYCZNE 
1/2 25C924 

3/4 25C930 

SZTYWNE 
1/2 25C925 

3/4 25C931 

Łatwy nadzór nad użyciem płynu 

Śledź indywidualne dozowania lub 

wyświetl całą historię dozowań. 

Przejrzysty wyświetlacz LCD 

Łatwy w obsłudze  

Łatwa wymiana baterii 

Wymienialne baterie AAA 

o długiej żywotności  

Zabezpieczona elektronika 

Norma IP69K – podzespoły zabezpieczone 

przed myciem ciśnieniowym i pyłem. 

Sprawdzony w trudnych warunkach 

Długa żywotność baterii 

Wysoka przepustowość 

Zawór Legacy 

Zapobiega przypadkowym dozowaniom 

Łatwy do trzymania uchwyt z blokadą 

Przepustowość do 75,7 litrów na minutę 

Podzespoły zabezpieczone przed myciem 

ciśnieniowym i pyłem (norma IP69K) 

Ulepszone podzespoły i wymienialne 

baterie AAA 



SPECYFIKACJE 

 EM8 EM20 IM20 

Przepustowość 
0.95 do 30.3 l/min 0.95 do 75.7 l/min 0.95 do 75.7 l/min 

Max. ciśnienie 102 bar 

Jednostki objętości Litry (kwarty, galony, pinty) 

Margines błędu pomiaru ±0.5% 

Wlot 1/2 dla BSPP 
1/2 dla BSPP lub 3/4 dla 

BSPP 
3/4 dla BSPP 

Wylot 
3/4, gwintowaniem i pierścieniem 

uszczelniającym 

7/8 prostym gwintowaniem i 

pierścieniem 

uszczelniającym 
3/4 dla BSPP 

Max. ilość jednostek 19 999 jednostek 

Temperatura pracy -30°C do 82°C 

Temperatura przechowywania -40°C do 85°C 

Używanie na zewnątrz Tak – norma IP69k zgodnie z DIN 40050-9 

Baterie 2 (AAA) alkaliczne lub 2 (AAA) litowe 

Części zwilżane Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa, acetale, kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, Geolast™ 

Utrata ciśnienia* 22.7 l/min 45.4 l/min 45.4 l/min 

Wymiary 33 cm dług. x 9 cm szer. x 13.3 cm wys. 
10.7 cm dług. x 8.6 cm wys. x 

8.1 cm wys. 

Masa 1.36 kg 1.39 kg 0.57 kg 

Gwarancja Ogólna 5 lat, na podzespoły 3 lata, na element ulegające zużyciu 1 rok 

Instrukcja obsługi 3A5588 

* Testowane na oleju 10W w temperaturze 21°C. Przepustowość zależna od ciśnienia płynu, temperatury, 

lepkości, wlotu i rodzaju końcówki. 

Geolast jest zarejestrowanym znakiem towarowym Advanced Elastomer Systems. 

NA ZAMÓWIENIE 

Akcesoria       Zestawy do identyfikacji 

 

 

• Warsztaty samochodowe  

• Centra obsługi flot 

• Autoryzowane serwisy 

• Górnictwo 

• Serwisy ciężkiego sprzętu 

• Oleje ropopochodne i syntetyczne (np. oleje silnikowe, 

przekładniowe, smary przekładniowe) 

• Płyny chłodnicze 
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TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA  TYPOWO DOZOWANE PŁYNY 

NUMER CZĘŚCI OPIS 

129876 
Czarna osłona przeciwuderzeniowa dla EM8, EM20 

oraz IM20 

25D934 Zestaw zamienny elektroniki kontrolnej 

25D936 
Zestaw baterii: zawiera baterie AAA, śrubki Torx oraz 

uszczelkę zabezpieczającą 

Winylowe okładziny dla łatwej identyfikacji przepływomierza. 

NUMER CZĘŚCI OPIS 

17S659 Czerwony 

17S660 Niebieski  

17S661 Zielony 

17S662 Żółty 

17S663 Biały 



 

Firma Graco została założona w 1926 roku i należy do światowej czołówki producentów 

elementów i systemów transferu płynów. Produkty firmy Graco służą  do tłoczenia, 

mierzenia, kontrolowania, dozowania oraz użytkowania różnego rodzaju płynów i 

materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów, zarówno w zastosowaniach 

komercyjnych jak i przemysłowych. Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu 

do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie światowym i doskonałej obsłudze 

klientów. Dzięki bliskiej współpracy z wykwalifikowanymi dystrybutorami firma Graco 

oferuje systemy, produkty i technologie, które wyznaczają standardy jakości w wielu 

branżach zajmujących się transferem płynów. 

ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.  

Ul. W. Kadłubka 35,    

02-496 Warszawa 

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43 

Tel. kom. +48 501-496-829 

biuro@elwico.com.pl  www.elwico.com.pl 


