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Súng bơm mỡ 
chuyên nghiệp

Phiên bản giới 
hạn

Súng bơm mỡ phiên bản giới hạn 
Kỷ niệm 100 năm

500-C là phiên bản súng bơm mỡ mới nhất  
của Alemite. Trong lần kỉ niệm 100 năm 
thành lập của Alemite,  500 dòng cổ điển 
đã được sản xuất với phiên bản giới hạn 
này.

Dòng Súng bơm mỡ chuyên nghiệp của 
Alemite có hiệu suất tuyệt vời với độ an 
toàn và độ bền. Mẫu mới nhất sản xuất số 
lượng hạn chế với kích thước tiêu chuẩn 16 
oz .
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Alemite is an SKF Group Brand
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Súng bơm mỡ  
 chuyên nghiệp 500-C
Súng bơm mỡ Alemite được chế tạo để thực hiện theo nhu cầu
ứng dụng. Thiết kế độc đáo, sáng tạo đảm bảo hiệu suất tuyệt vời và đặc biệt chú ý đến 
chất lượng sản xuất đảm bảo độ bền tối đa. Với hàng loạt các sản phẩm vượt trội, súng bơm 
mỡ và các phụ kiện của Alemite sẽ tối đa hóa năng suất bôi trơn của bạn.

Đặc tính kĩ thuật  500-C:
Áp suất lên đến 10,000 psi
Nạp mỡ theo 3 cách : nạp từ hộp mỡ,  
hút hoặc nạp đầy nhanh
Cung cấp 1oz mỡ trên 21 hành trình

Đầu súng lớn với van xả
Piston bơm được thiết kế đa năng 
tự động        
Nắp dạng vòm chắc chắn
Tay cầm của súng bằng nhựa vinyl  
Một năm bảo hành

Phụ kiện:
Khớp nối (6800)
Khớp nối vẫn được gắn mà không 
cần phải giữ nó đúng chỗ

18" Vòi mềm (B337595-B1)
6800
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TDEC- Giải pháp bảo dưỡng toàn diện
Công ty Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức TDEC
Địa chỉ: Nhà L1- Khách sạn La Thành- 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội
Tel: 024 38329442 Fax.: 024 38329834    
Di động: 0903442660 
Email:sales@tuanduc.com  Website:http://www.tuanduc.com


