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Egenskaber
KÖSTER Loka Håndpumpe er en manuelt betjent membranpumpe, der
er velegnet til at pumpe og injicere finkornede mørtler, som KÖSTER
Injektionslim 1K og KÖSTER Borehulssuspension. Til KÖSTER Loka
Håndpumpen hører en trykudligningsbeholder med aftageligt låg, hvori
der er integreret et manometer til trykregulering. En tilpas stor fodplade
sikrer en god stabilitet under pumpningen. Længden af håndtaget er
valgt, så det er muligt at pumpe uden stort besvær.
Pumpens sugeslange er forsynet med et partikelfilter.
Via en kugleventil i pumpens Y-udtag er det muligt at cirkulere
materialet eller trykudligne i fremførerslangen.
På fremførerslangen kan der monteres enhver type pistol eller
gribehoved.

Tekniske data
Til pumpning og injicering af

Til sprøjtning af
Ydeevne
Længde / Bredde / Højde
Vægt
Grundudstyr

IN - Injektionssystemer

Manuel membranpumpe til pumpning og injicering af flydende
produkter.
Anvendelse
Til pumpning og injicering af:
• KÖSTER Injektionslim
• KÖSTER Mautrol Borehulssuspension
Emballage
IN 952 001

1 stk.

Relaterede produkter
KÖSTER Injektionslim 1K
KÖSTER Mautrol Borehulssuspension

Nr. IN 295 024
Nr. M 150 024

KÖSTER Mautrol
Borehulssuspension
KÖSTER Injektionslim 1K
KÖSTER Polysil TG 500
Maks. 12 liter / minut
ved maks. 10 bar
Ca. 500 x 200 x 1.100 mm
Ca. 14 kg
Sugeslange med sigte,
cirkulationsslange, fødeslange

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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