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JEDNODUCHÉ
• Kartuša sa drážkami na viečku vkladá do 

spodnej časti mazacieho lisu a viečko kartuše 
sa pomocou páky maznice otočením odreže.

Výhody:

• Žiadne riziko poranenia nožom alebo iným náradím.
• Oddelené viečko možno opakovane použiť ako 

čiapočku (napr. na uzavretie neúplne vyprázd-
nených kartuší).

ČISTÉ
• Žiadne otváranie ručného pákového mazacieho 

lisu nie je potrebné.
• Lis pracuje na vákuovom princípe s piestom 

na vytláčanie vazelíny. Pracovný tlak vyše 
400 bar. Maximálny tlak až do 800 bar.

• Otvorená kartuša sa jednoducho zasunie 
do mazacieho lisu a pevne utiahne.

Výhody:

• Prázdne kartuše možno ľahko vyskrutkovať 
a vybrať. Systémová kartuša s vazelínou je 
v robustnej a presnej oceľovej trubici mazacieho 
lisu ideálne chránená proti poškodeniu.

PRAKTICKÉ
• Všetko pod kontrolou bez otvárania mazacieho lisu.

Výhody:

• Identifikácia druhu použitej vazelíny.
• Kontrola stavu náplne - žiadne riziko "mazania 

nasucho".
• Čisté a tesné upevnenie kartuše.
• Systémové kartuše možno bezpečne a tesne 

uzavrieť skrutkovacím viečkom.
• Ideálne pre mobilné nasadenie.
• Optimálne vyprázdnenie bez zbytku, vďaka 

funkčnému výtlačnému piestu.
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DÔLEŽITÉ: pred použitím 
trubicu pevne utiahnite ! 

Hlavu kartuše nasaďte 
na páku a viečko podľa 
vyobrazenia otočte.

Systémovú kartušu zasuňte 
do trubice a pevne zaskrutkujte.
ODVZDUŠNIŤ ! Ventil a vytlá-
čací piest súčasne stlačte!

Ručný pákový 
mazací lis
• Pracovný tlak vyše 400 bar.
• Maximálny tlak približne do 800 bar.
• Celý lis vyhotovený z ocele, žiadne klamlivé mazanie v mechanizme 

pumpy vďaka presným toleranciám oceľového piesta/valca.
• Výtlačné množstvo na jeden zdvih do 1,5 cm3 (v závislosti 

na viskozite a teplote).
• Pre 400 g systémové kartuše.
• Technické parametre v súlade s DIN 1283.
• Ideálny pre vazelíny až do skupiny 

NLGI - tr. 2.
• Hmotnosť (iba lis) cca. 0,9 kg.
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Mazací lis 
+ systémová kartuša

JEDNODUCHÉ - ČISTÉ - PRAKTICKÉ
- inteligentné systémové riešenie !
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Označenie Obj.č. Bal./ks
Ručný pákový mazací lis Lube-Shuttle® 986 05 1




