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Pistolety dozujące 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.

Zalety pistoletu:

❑ Wysoka przepustowość – do 30.3 litrów na minutę;

❑ Zakręcana końcówka zapobiega wyciekom;

❑ Obsługa manualna;

❑ Zawór Legacy – łatwy w obsłudze dozowania oleju,

olejów przekładniowych, płynu chłodniczego:

❑ Sprawdzony w trudnych warunkach – niezawodne

podzespoły zabezpieczone przed myciem

ciśnieniowym i pyłem.

Łatwiejsza kontrola ilości 

dozowanego płynu

Śledź pojedyncze 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.

Seria przepływomierzy EM Graco ma specjalną gwarancję
wytrzymałości. Charakteryzują się łatwym w obsłudze menu z
wyświetlaczem LCD.
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DANE TECHNICZNE

Przepustowość 0.95 – 30.3 l/min

Max. ciśnienie 102 bar

Margines błędu pomiaru ±0.5%

Wlot 1/2 cala

Wylot
3/4 cala, gwintowaniem i 
pierścieniem 
uszczelniającym

Temperatura pracy -30°C do 82°C

Używanie na zewnątrz Tak

Wymiary d x sz x w 33 cm x 9 cm x 13.3 cm

Sprawdzony w trudnych warunkach

Podzespoły zabezpieczone przed 

myciem ciśnieniowym i  pyłem 

(norma IP69K)

Długa żywotność baterii

Ulepszone podzespoły i 

wymienialne baterie AAA

Zakręcana końcówka 
zapobiega wyciekom

Dostępne różne końcówki,

m.in. elastyczną, sztywną

lub do smarów

Wysoka przepustowość

Przepustowość do 75,7 litrów 
na minutę

Zawór Legacy

Wloty ½ i ¾ , dobre do dozowania oleju, 

olejów przekładniowych, płynu 

chłodniczego oraz smarów

Zapobiega przypadkowym dozowaniom

Łatwy do trzymania uchwyt z blokadą

Pistolet dozujący 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.

Przepływomierz EM8 zapewnia

przepustowość od 0.95 do 30.3 litrów na

minutę.


