
Tích hợp thông minh

Màn hình hiển thị 
thông tin thực tế:

• Đồng hồ đo mỡ
• Mức mỡ
• Dung lượng pin

Hai tốc độ bơm:
• Cao —  6 oz/phút

(170 g/phút)
• Thấp —  4 oz/phút

15 hộp mỡ cho mỗi lần 
sạc 

Súng bơm mỡ 
chạy bằng pin 
Lithium-Ion 20V

(113g/phút )
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Gọn nhẹ
• Hình dáng, cân nặng được tối

ưu hóa giúp hạn chế biến dạng
khi có tác động bên ngoài

• Tay cầm mềm, thoải mái

Thuận lợi
• Đèn LED với điều khiển bật/tắt

• Tối ưu hóa tuổi thọ 
động cơ và bộ truyền 
động

• Vòng bi dạng tròn và dài
• Khe cong tối ưu hóa hiệu

quả cơ học
• Piston cứng chống mài 

mòn và uốn cong
•

 Độ bền và hiệu suất

Thoát khí tốt

Màn hình LCD chống va 
đập được bao quanh bởi 
khung viền hấp thụ va 
đập



LCD đa chức năng

Bôi trơn chính xác - Tích hợp trí thông minh - Chỉ có từ các chuyên gia bôi trơn

Màn hình hiển thị LCD và các 
chức năng Màn hình chuyển 

sang màu đỏ khi 
nghẹt mỡ

Mức mỡ nhấp 
nháy khi gần hết 
mỡ

Hiển thị nhấp nháy màu 
đỏ khi súng mất hoặc 
hết mỡ

Mức pin nhấp nháy 
để biểu thị điện áp 
thấp

Công tắc cho phép 
chọn giữa hai tốc 
độ bơm

Nút khởi động lại, bật 
hoặc tắt đèn và nút 
chuyển đổi giữa oz và 
gam



Ký 
hiệu

 Bộ sạc 70 
 phút

596-A

596-B

	596-C

596-D

1

2

1

2

 Pin Li-Ion 

Số lượng mAh

Lưu lượng bơm Số hộp mỡ cho mỗi 
lần sạc Trọng 

lượng

110	V/60	Hz

20	V* 1500

6	oz/phút
(170	g/phút)

4	oz/phút
(113	g/phút)

6.3	lb
(2.9	kg)

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện

Dây đeo Pin Li-Ion 20V
Pressure

Relief

Valve

343289 339812 343291 340338
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Bulk
Loader
Fi� ng

322610

13

Tốc độ 
cao

Tốc độ 
thấp

Cao Thấp
Áp suất

10,000	psi
(690	bar)

220	V/50	Hz

15

*Điện áp tối đa khi không hoạt động

HĐT

Bộ sạc di động   Dây đeo Pin Li-Ion 20V    Van giảm áp Khớp nối


