
Комплекти за източване и изсмукване на отработено масло 
 
Модел ER 2005 
Вана за източване на отработено масло, за под, с колелца и капацитет 90 
литра, за товарни автомобили, комплект с: 
- Метална решетка 
- Дръжка 
- Стойка за пневматична помпа 
 
Подходяща за възстановяване на охладителна 
течност от тръбите и трансфера й обратно в 
радиатора. 
 
 
Модел ER 2006 – като модел ER 2005, но комплект с 
пневматична помпа NP 1010. 
 
 
 
 
Модел ER 3001 – като модел ER 2006, но комплект с 
електрическа помпа 220 V. 
 
 
 
 
 
 
 
Модел ER 1001 
Пневматичен екстрактор за масло, с резервоар 24 литра на колела, 
комплект с: 
- Страничен уред за измерване с метален предпазител 
- Комплект пробки и адаптери 
- Ръчно изпразване на резервоара 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модел ER 1002 
Пневматичен екстрактор за масло с 80 литра резервоар на 
колела, без мензура, комплект с: 
- Страничен уред за измерване с метален предпазител 
- Комплект пробки и адаптери 
- Поставка за инструменти и ваничка против прокапвания 
- Пневматично изпразване на резервоара 



 
Модел ER 1003 
Пневматичен екстрактор за масло с 80 литра резервоар на 
колела, с мензура, комплект с: 
- Страничен уред за измерване с метален предпазител 
- Комплект пробки и адаптери 
- Поставка за инструменти и ваничка против прокапвания 
- Резервоар с въздушно налягане за източване на отработено 
масло 
- 8-литрова прозрачна мензура 
 
 
Модел ER 1004 
Комплект за източване/изсмукване на отработено масло, с 80 литра 
резервоар на колела, без мензура, включва: 
- Страничен уред за измерване с метален предпазител 
- Комплект пробки и адаптери 
- Поставка на инструменти и ваничка против прокапвания 
- Пневматично изпразване на резервоара 
- Фуния за събиране с пластмасова решетка 
 
 
 
Модел ER 1005 
Комплект за източване/изсмукване на отработено масло, с 80 
литра резервоар на колела, с мензура, включва: 
- Страничен уред за измерване с метален предпазител 
- Комплект пробки и адаптери 
- Поставка на инструменти и ваничка против прокапвания 
- Резервоар с въздушно налягане за източване на отработено 
масло 
- Фуния за събиране с пластмасова дренажна решетка 
- Прозрачна мензура с обем 8 литра 
 
 
 
 
Модел ER 1006 
Комплект за източване/изсмукване на масло, с двойна 
диафрагмена помпа и 80 литра резервоар на колела. 
Подходящ при необходимост от мощно изсмукване на масло 
директно от автомобилната пробка. 
Подходящ и при изпразване на 80 литра резервоар за трансфер 
към основния резервоар с отработено масло. 
Може да се използва и за трансфер на студено масло 
(намаляване на капацитета). 
Комплект с пробки и адаптери. 
 
 


