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Bơm mỡ khí nén 
Bơm mỡ khí nén 

Bơm khí nén công nghiệp 
Bơm khí nén Alemite bơm chất bôi trơn, mỡ có độ đặc lên tới cấp 3       
NLGI # 3. Bơm khí nén này đảm bảo bơm liên tục, duy trì áp suất bơm trên             
khoảng cách dài. 

Đặc tính kĩ thuật: 
•  41/4(108 mm) motor khí nén tiêu chuẩn  6" (152 mm) motor khí nén cho        

7795A5, 7795B5, 7736 
•  7784A4 dùng cho dầu hộp số và chất bôi trơn có độ đặc lên tới NLGI # 1 
•  Bơm Tote tank thiết kế cho giá khung ngang 
•  Kiến nghị bơm với khoảng cách trên 100 feet (30,5 m) 
•  Đầu vào khí nén ¾" NPTF  

Phụ kiện bao gồm: 
•  Đầu nối khí nén 
•  Khớp nối khí nén tháo nhanh 
•  Bơm Tote tank bao gồm khóa Cam  3" (76 mm) dùng để gắn bơm vào thùng chứa mỡ 

Phụ kiện khuyến nghị: 
•  Chốt chuyển đổi (326750B1) 
•  Ống khí nén (3178115) 

Ký hiệu 
# 
7784-A4 

Tỉ lệ    
bơm   
 25:1 

Lưu lượng    
(mỗi phút) 

32 lb (14�5 kg)  338912 200 psi (13�8 bar) 

 Ống giảm   
thanh 

 

 Ống dẫn 
Trọng              
lượng 

7785-A5 400 lb (180 kg) 1/2" NPTF(f) 40:1 22 lb (10 kg) 338912 323847-4 200 psi (13�8 bar) 324170 317882-7 77 lb (35 kg)

7785-B5 120 lb (50 kg) 1/2" NPTF(f) 40:1 22 lb (10 kg) 338804 323800-4 200 psi (13�8 bar) 324170 317882-7 67 lb (30 kg)

7786-A5 400 lb (180 kg) 1/2" NPTF(f) 75:1 12 lb (5�4 kg) 338912 323847-4 100 psi (6�9 bar) 324170 317882-7 69 lb (31 kg)

7786-C 120 lb (50 kg) 1/2" NPTF(f) 75:1 12 lb (5�4 kg) 338804 323800-4 100 psi (6�9 bar) 324170 317882-7 67 lb (30 kg)

7795-A5 400 lb (180 kg) 1/2" NPTF(f) 80:1 13 lb (5�9 kg) 338912 323847-4 100 psi (6�9 bar) 324170 317882-7 77 lb (35 kg)

7795-B5 120 lb (50 kg) 1/2" NPTF(f) 80:1 13 lb (5�9 kg) 338804 323800-4 100 psi (6�9 bar) 324170 317882-7 75 lb (34 kg)

7735 Bulk 1/2" NPTF(f) 10:1 73 lb (33 kg) – – 100 psi (6�9 bar) 324170
317813-5 
+339661

57 lb (26 kg)

7736 Bulk
1-1/4" 
NPTF(f)

11:1 86 lb (39 kg) – – 100 psi (6�9 bar) 324170
317813-5 
+339661

70 lb (32 kg)

7730 Bulk 1/2" NPTF(f) 75:1 12.5 lb (5�6 kg) – – 100 psi (6�

Ghi chú: Nắp bơm dưới, nắp trên, ống giảm thanh bán rời. 

9 bar) 324170 317876-5 62 lb (28 kg)

7784-A4 7786-A5

Đầu ra 
 

400 lb (180 kg)  1/2" NPTF(f) 

Cỡ thùng 
chứa  

324170 323847-4 317882-7 69 lb (31 kg) 

Nắp bơm 

dưới 
Nắp trên Áp suất 


