
Ръчни помпи за масло 
 
Модел NP 2006 
Ръчна помпа за средно тежки масла и антифриз 
Дебит: 450 gr на изпомпване 
Комплект с: 
- Адаптер за 50 - 180 - 200 литра варели 
- Телескопично тяло 
- Метална тръба. 
 
Модел NP 2007 
Същата като модел NP 2006, но с дебит 650 gr на изпомпване. 
 
 
Модели NP 2009 - NP 2010 - NP 2011  
Масльонка с: 
- Ергономична дръжка от полипропилен 
- Месингова помпа 
- Тяло от боядисана стомана 
- Гъвкава тръба. 
 
NP 2009 - дебит 300 cc 
NP 2010 - дебит 500 cc  
NP 2011 - дебит 750 cc 
 
 
Модели NP 2012 - NP 2013 - NP 2014 
Масльонка с: 
- Пластмасова дръжка и резервоар 
- Гъвкава и разглобяема тръба. 
 
NP 2012 - дебит 300 cc 
NP 2013 - дебит 500 cc 
NP 2014 - дебит 700 cc 
 
 



Модели NP 2008 - NP 2017 
NP 2008 
Двойно действаща ръчна помпа за масла 
Подходяща за всички видове масла 
Комплект с: 
- Дръжка с възможност за настройване спрямо вискозитета на маслото 
- Гъвкав маркуч 2 метра с извита тръба и клапан за изключване на 
телескопичното тяло 
Дръжка с възможност за настройване спрямо вискозитета на маслото 
 
Дебит: 
Позиция 1 = 110 gr/min. 
Позиция 2 = 180 gr/min. 
Позиция 3 = 220 gr/min. 
Позиция 4 = 240 gr/min. 
 
NP 2017 
Същата като модел NP 2008, но комплект с дигитален уред за 
измерване NV 3001 
Подходящ за масла с висок вискозитет, трансмисионни 
масла 
 
 
Модели NV 9030 - NV 9031  
NV 9030 
Пистолет за масло 
Дебит 1000 cc 
 
NV 9031 
Същата като модел NV 9030, но с дебит 500 cc. 
 
 
Модел NP 2001  
Ръчна помпа за нафта, масла с нисък и среден вискозитет, 
антифриз и течност за стъкла (не концентрат) 
- Дебит 210 gr на изпомпване или 30 lt./min. 
- Адаптер за 50 - 200 литра варели 
- Телескопично тяло 
- Пластмасова тръба 
 
 
Модел NP 2018 
Ротационна помпа, идеална за нафта и 
трансмисионни масла с висок вискозитет 
Дебит 40 lt./min. 
Подходяща за варели 50 - 200 lt. 
Комплект с: 
- Универсален адаптер с тапа 
- Телескопично тяло 
- 2 метра гъвкав маркуч и тръба 



Модел NP 2002 
Ротационна помпа 
Входно ниво, комплект с 2” адаптер с тапа – подходяща за масло, 
антифриз, нафта. 
 
 
 
 
Модел NP 2003 
Ръчна помпа за трансмисионни масла с висок вискозитет 
Подходяща за 200 lt. варели 
Дебит 140 gr на изпомпване или 25 lt./min. 
Комплект с: 
- Универсален адаптер с тапа 
- 2 метра гъвкав маркуч и метална тръба 
 
 
 
Модел NP 2015 
Ръчна помпа подходяща за трансмисионни масла в съдове от 20 
до 30 литра 
Дебит 140 gr на изпомпване или 25 lt./min. 
Комплект с: 
- 2 метра гъвкав найлонов маркуч 
- Метална тръба 
- Капак Ø330 mm 
- Заключващ адаптер 
 


