
Пистолет за масло с уред за измерване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пистолет за масло с компактен дизайн, лек и лесен за употреба. Може да се 
комбинира с електронен уред за измерване за различни флуиди, като моторно 
масло, трансмисионни и диференциални масла. Уредът се захранва с 2 бр. 
алкални батерии по 1,5 Volt, тип LR03. При нормална употреба батериите 
издържат поне 2 години и могат много лесно да бъдат зареждани. Възможност 
за калибриране, отклонение от ±0.5%, въртящ се клапан с вход 1/2” BSP, 
максимално работно налягане 70 bar – 1000 PSI. 
 
 
Модел NV 9001 
Гъвкав маркуч с ръчен/автоматичен заострен връх 90° 
против прокапвания. 
NE 3002: с клапан X0002 
 
 
Модел NV 9015 
Гъвкав маркуч за голям обем, с ръчен връх против 
прокапвания. 
NE 3005: с клапан X0002 
 
 
Модел NV 9002 
Твърд маркуч с ръчен/автоматичен заострен връх 90° 
против прокапвания. 
NE 3003: с клапан X0002 
 
 
Модел NV 9075 
Гъвкав маркуч с автоматичен връх против прокапвания. 
NE 3006: с клапан X0002 
 
 
 
Модел NV 9076 
Гъвкав маркуч с ръчен връх против прокапвания. 
NE 3007: с клапан X0002 
 



Предварително настроен пистолет за масло с уред за 
измерване (модел NE 3001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дигитален пистолет за масло с възможност за предварителен избор, подходящ 
за моторни, трансмисионни и диференциални масла и антифриз. Шарнирна 
тръба и въртяща се връзка за лесно източване при всякакви работни условия. 
Захранва се с 4 бр. батерии по 1,5 V, тип AA. Предварително настроена скала 
от 0.1 до 99,9 литра. Отклонение от 1%. Дебит от 1 до 30 L/min. Може да бъде 
програмиран за измерване в други мерни единици. 
 
 
Модел NV 9077 
Гъвкава тръба с ръчна дюза против прокапвания. 
 
 
 
Модел NV 9078 
Гъвкава тръба с автоматична дюза против прокапвания. 
 
 
 
 
Модел NV 9079 
Твърда тръба с ръчна дюза против прокапвания, за висок 
капацитет. 
 
 

Измервателни уреди 
 
Модел NV 3001 
Дигитален измервателен уред 
Подходящ за разпределяне на масло, работно налягане 70 bar. 
 
Модел NV 3002 
Дигитален уред за измерване на големи обеми 
Подходящ за масла, антифриз, нафта; работно налягане 70 bar, 
3/4” F BSP. 
 
Модел N 0088  
Измервателен уред с 8-метров маркуч, 
работно налягане 70 bar. 


