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OLIEPOMPEN

Pneumatische pompen 1:1

ALE-9916-A1

Alemite pneumatische oliepomp

Exclusief zuigbuis.

Max. opbrengst: 60 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” NPTF (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting: 2” NPTF (bu.dr.), 

1.1/2” NPTF (bi.dr.)

Totale hoogte: 450 mm

Opties:

ALE-ZUIGBUIS-60 Metalen zuigbuis voor 60 liter vat 

(lengte op te geven bij bestelling).

ALE-ZUIGBUIS-200 Metalen zuigbuis 200 liter vat.

ALE-325749 Bevestigingsbeugel voor wand-

montage.

ALE-9920

Alemite pneumatische wandoliepomp

Max. opbrengst: 75 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1” NPTF (bi.dr.), 

in- en uitlaat

Totale hoogte: 350 mm.

Bijzonderheden: Geschikt voor 

afgewerkte olie, 

ATF oliediesel 

en kerosine.

FLE-2043

Flexbimec pneumatische oliepomp

Stubbypomp, geschikt voor diverse 

toepassingen.

Max. opbrengst: 25 liter/ minuut

Uitvoering: enkelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting: 2” BSP (bu.dr.)

Totale hoogte: 450 mm.

FLE-2040

Flexbimec pneumatische oliepomp

Geschikt voor 200 liter vaten.

Max. opbrengst: 40 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting: 2” BSP (bu.dr.)

Totale hoogte: 950 mm.

Pneumatische pompen  1:1

Pneumatische pompen 3:1

FLE-2044

Flexbimec pneumatische wandoliepomp

Geschikt voor alle vaten en bulktanks.

Max. opbrengst: 20 liter/ minuut

Uitvoering: enkelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Bestaande uit: pomp, muurbeugel, 

zuigslang met grof 

filter

ALE-9918-A

Alemite pneumatische oliepomp

Exclusief zuigbuis.

Max. opbrengst: 34 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” NPTF (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting: 2” NPTF (bu.dr.), 

1.1/2” NPTF (bi.dr.)

Totale hoogte: 450 mm

Opties:

ALE-ZUIGBUIS-60 Metalen zuigbuis voor 60 liter vat 

(lengte op te geven bij bestelling)

ALE-ZUIGBUIS-200 Metalen zuigbuis voor 200 liter vat

ALE-325749 Bevestigingsbeugel voor 

wandmontage

FLE-2030

Flexbimec pneumatische oliepomp

Geschikt voor 60 liter vaten.

Max. opbrengst: 14 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Totale hoogte: 450 mm

Opties:

FLE-4340 Bondelmoer 2”.

FLE-2020

Flexbimec pneumatische oliepomp

Geschikt voor 200 liter vaten.

Max. opbrengst: 14 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Totale hoogte: 950 mm

Andere uitvoering: FLE-2021

Bovenstaande pomp, echter voorzien 

van viton seals voor antivries.

Opties:

FLE-4340 Bondelmoer 2”.

1
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OLIEPOMPEN

Pneumatische pompen 3:1 Pneumatische pompen 6:1

2

FLE-2032 

Flexbimec pneumatische wandoliepomp

Geschikt voor alle vaten en bulktanks.

Max. opbrengst: 13 liter/ minuut
Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Bestaande uit: pomp, muurbeugel, 

zuigslang en

zuigbuis met grof 

filter en bondelmoer

Andere uitvoering: FLE-2033

Bovenstaande pomp, echter voorzien van

viton seals voor antivries.

ALE-9968  

Alemite pneumatische oliepomp

Exclusief zuigbuis.

Max. opbrengst: 26 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting 1/2” NPTF (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting: 1.1/2” NPTF (bi.dr.)

Totale hoogte: 450 mm

Opties:

ALE-ZUIGBUIS-60 Metalen zuigbuis voor 60 liter vat 

(lengte op te geven bij bestelling).

ALE-ZUIGBUIS-200 Metalen zuigbuis 200 liter vat.

ALE-325749 Bevestigingsbeugel

voor wandmontage.

ALE-326750-B1 Bondelmoer.

FLE-2061

Flexbimec pneumatische wandoliepomp

Geschikt voor alle vaten en bulktanks.

Max. opbrengst: 12 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Bestaande uit: pomp, muurbeugel, 

zuigslang en

zuigbuis met grof 

filter en bondelmoer

ALE-7783-A4

Alemite pneumatische oliepomp

Geschikt voor 200 liter vaten i.c.m. lange

leidingnetten.

Max. opbrengst: 37 liter/ minuut

Uitvoering: enkelwerkend 

Luchtaansluiting: 3/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” NPTF (bi.dr.)

Totale hoogte: 850 mm

Opties:

ALE-2743-4 Pomplift

ALE-326750-B1 Bondelmoer

FLE-2090

Flexbimec pneumatische oliepomp

Geschikt voor 200 liter vaten en langere

leidingnetten.

Max. opbrengst: 8 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Totale hoogte: 950 mm

Optie:

FLE-4340 Bondelmoer 2”

ALE-9970

Alemite pneumatische oliepomp 10:1

Exclusief zuigbuis, incl. bondelmoer.

Max. opbrengst: 13 liter/ minuut

Uitvoering: dubbelwerkend 

Luchtaansluiting: 1/4” NPTF (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 3/8” NPTF (bi.dr.)

Zuigbuisaansluiting:  1” NPTF (bi.dr.)

Totale hoogte: 450 mm

Opties:

ALE-ZUIGBUIS-60 Metalen zuigbuis voor 60 liter vat 

(lengte op te geven bij bestelling).

ALE-ZUIGBUIS-200 Metalen zuigbuis voor 200 liter vat.

ALE-325749 Bevestigingsbeugel voor wand-

montage.

Pneumatische pompen 5:1
Pneumatische pompen 9:1

Pneumatische pompen 10:1
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OLIEPOMPEN

RVS pneumatische pompen 1:1

FLE-1045

Flexbimec RVS pneumatische pomp

Exclusief zuigbuis, voorzien van 

viton seal.

Max. opbrengst: 25 liter/ minuut

Uitvoering: enkelwerkend

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Andere uitvoering: FLE-1043

Bovenstaande pomp, echter voorzien 

van PTFE seals.

Opties:

FLE-1104/06 RVS zuigbuis, L= 590 mm

FLE-1104/07 RVS zuigbuis, L= 740 mm

FLE-1104/09 RVS zuigbuis, L= 890 mm

FLE-1104/10 RVS zuigbuis, L= 1040 mm

FLE-1103 RVS bevestigingsbeugel 

voor wandmontage

FLE-1019

Flexbimec RVS pneumatische pomp

Exclusief zuigbuis, voorzien van viton seal

Max. opbrengst: 14 liter/ minuut

Uitvoering: enkelwerkend

Luchtaansluiting: 1/4” BSP (bi.dr.)

Materiaalaansluiting: 1/2” BSP (bi.dr.)

Andere uitvoering: FLE-1020

Bovenstaande pomp, echter voorzien van

PTFE seals.

Opties:

FLE-1104/06 RVS zuigbuis, L= 590 mm

FLE-1104/07 RVS zuigbuis, L= 740 mm

FLE-1104/09 RVS zuigbuis, L=  890 mm

FLE-1104/10 RVS zuigbuis, L= 1040 mm

FLE-1103 RVS bevestigingsbeugel 

voor wandmontage

Op aanvraag is er eventueel een 5:1 versie beschikbaar

GPI-115100-4

GPI kunststof DC vatpomp

Geschikt voor direkte montage op het

olievat door de bondelaansluiting. 

Incl. telescopische zuigbuis, 4 mtr slang

en 1” kogelkraan met uitloop.

Max. 30 liter/minuut

Aansluitspanning: 12V

Elektrische pompen

3

RVS pneumatische pompen 3:1

Elektrische pompen

Viscomat elektrische schottenpomp

Zelfaanzuigend en voorzien van instel -

bare overstort. Aansluitingen: 3/4” 

(viscomat 70) of 1” (viscomat 90) BSP

binnendraad.

Types Viscomat Voltage Vermogen ltr/min. bar

PIU-3349 70M 230V 750W 25 6

PIU-3319 70T  400V 750W 25 6

PIU-F00303M 90M 230V 1600W 50 5 

PIU-3030 90T 400V 2000W 50 5 

Viscomat elektrische tandwielpomp

Zelfaanzuigend en voorzien van instel -

bare overstort. Aansluitingen 1” BSP 

binnendraad. De tandwielpomp kenmerkt

zich door de hoge druk die deze kan 

ontwikkelen.

Types Viscomat Voltage Vermogen ltr/min. bar

PIU-F30403 200/2M 230V 550W 9 12

PIU-F30405 200/2T 400V 550W 9 12

PIU-F30401 350/2M 230V 750W 9 25

PIU-F304T1 350/2T 400V 750W 9 25

Uitvoering met pressure switch

Als bovenstaande tandwielpomp, 

echter voorzien van een drukschakelaar.

Hierdoor start en stopt de pomp auto -

matisch bij het openen en sluiten van 

het pistool.

Types Viscomat Voltage Vermogen ltr/min. bar

PIU-30200A 200/2 230V 550W 9 12

PIU-30206A 350/2 230V 750W 9 25 

Toebehoren (optioneel)

PIU-9160 Vatadapter voor directe montage op de 

2” vataansluiting

PIU-8934 Kunststof telescopische zuigbuis

Viscomat DC tandwielpomp

De ideale pomp wanneer geen perslucht

of elektra aanwezig is. Voorzien van 

ingebouwde overstort. De pomp mag

maximaal 30 minuten achtereen lopen.

Aansluitingen 1/2” BSP binnendraad. 

Voorzien van aan/uit schakelaar. 

Max. 2000 cSt.

Types Viscomat Voltage ltr/min. bar

PIU-F3090 DC 120/1 12V 5 10

PIU-F3100 DC 120/1 24V 5 10
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OLIEAFGIFTE APPARATUUR

Verrijdbare olieafgifte sets Verrijdbare olieafgifte sets
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FLE-2971

Olieafgifte wagen

Geschikt voor 20 en 60 liter vaten met

zwaardere oliesoorten. 

Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1,

drukreduceer, bondelmoer, 3 meter 

1/2” olieslang, afgifterevolver inclusief

digitale meter en een wagen met 2 vaste

en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter
en/of andere slanglengte.

FLE-2990/C

Olieafgifte wagen

Geschikt voor 200 liter vaten en voor

afgifte van grote hoeveelheden lichtere

oliesoorten. 

Bestaande uit: pneumatische pomp 1:1,

drukreduceer, 3 meter 3/4” olieslang, 

aluminium afgifterevolver en wagen 

met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar met andere 
slanglengte.

FLE-2991

Olieafgifte wagen

Geschikt voor 200 liter vaten met 

zwaardere oliesoorten.

Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1,

drukreduceer, bondelmoer, 3 meter 

1/2” olieslang, afgiftere volver inclusief

digitale meter, en een wagen met 

2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter
en/of andere slanglengte.

FLE-2914

Olieafgifte wagen incl. haspel

Geschikt voor 200 liter vaten met zwaar-

dere oliesoorten.

Bestaande uit: pneumatische pomp 3:1,

drukreduceer, bondelmoer, 15 meter 

1/2” olieslang op een haspel, 1 meter

verbindingsslang, afgifterevolver 

inclusief digitale meter, een wagen 

met 2 vaste en 2 zwenkwielen.

Op aanvraag leverbaar zonder meter
en/of andere slanglengte.

FLE-3327

Olieafgifte wagen

De bulktank dient met perslucht onder

druk gezet te worden en kan hierna los

van het persluchtnet worden gebruikt.

Bestaande uit: voorraadtank 24 liter, 

ca. 1,5 meter olieafgifte slang, 

afgifterevolver met non-drip en 

manometer.

Andere uitvoering: FLE-3396

Identieke set als bovenstaand, echter

inclusief digitale meter.

FLE-5423

Olieafgifte wagen handbediend

Bestaande uit: voorraadtank 24 liter, 

ca. 1,5 meter olieafgifte slang met een

uitloop met kogelkraan en een hand-

pomp. Opbrengst 0,13 liter/ slag.

FLE-5216

Olieafgifte wagen handbediend

Als bovenstaand, echter met een tank -

inhoud van 16 liter.

FLE-5433

Olieafgifte wagen handbediend

Bestaande uit: wagen geschikt voor 

60 liter vaten, welke is voorzien van 

2 vaste en 2 zwenkwielen, éénhandpomp

en afgifteslang met uitlooppijpje.

FLE-5438

Olieafgifte wagen handbediend

Bestaande uit: wagen geschikt voor 

200 liter vaten, welke is voorzien van 

2 vaste en 2 zwenkwielen, een rotatie-

handpomp en afgifteslang met uitloop-

pijpje.
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OLIEAFGIFTE APPARATUUR

Diverse olieafgifte apparatuur

FLE-2300

Olieafgifte bar

Geschikt voor 3 verschillende vloeistoffen.

Voorzien van 3 afsluiters en opvangbak.

Wordt geleverd exclusief getoonde kannen.

Andere uitvoering: FLE-2302-U

Voorzien van zelfsluitende tapkranen.

FLE-2361

Olieafgifte vatbar

Geschikt voor directe montage op het 

200 liter olievat. 

HET alternatief voor de lekkende, 
liggend opgeslagen vaten!
Inclusief pneumatische pomp, slangen,

drukreduceer, zelfsluitende tapkraan en

digitale oliemeter.

Maximum werkdruk 8 bar.

Wordt geleverd exclusief getoond vat 
en kan.

Alternatief: FLE-2360

Uitvoering voor bestaande situaties

Exclusief pomp, slangen en meter.

ALE-4035

Alemite schaaroliespuit

Als de gewone schaarvetspuit, echter nu

geschikt voor olie. Ideaal voor het smeren

van lagers en het vullen van hydrau lische

cylinders.

Kenmerken:

Max. werkdruk: 125 bar.

Afdichtingen: NBR.

Inclusief uitlooppijpje en smeerkop.

ALE-6796

Alemite vatpomp met viton seals

Geschikt voor overpompen van olievaten

tot 200 liter met lichte tot middelzware

oliesoorten.

Voorzien van:

metalen telescopische zuigbuis,

gebogen metalen uitloop met anti-lek

voorziening, bondelmoer 2”.

Opbrengst: 12 oz (0,35 liter) per slag,

De pomp is zelfaanzuigend.

Andere uitvoering: ALE-F406

Alemite E-line, voorzien van NBR seals en

half ronde uitloop.

Handpompen

ALE-6797

Alemite aluminium membraanpomp

Geschikt voor overpompen van 

verschillende olieprodukten. Past op 

50 en 200 liter vaten.

Opbrengst: 25 oz (0,7 liter) per slag.

De pomp is zelfaanzuigend.

GPP-RP-10

GPI  aluminium roterende handpomp

Geschikt voor het verpompen van diesel

en lichte tot middelzware olie.

Opbrengst 0,35 liter per omwenteling.

Voorzien van 2 meter 3/4” afgifteslang. 

De pomp is zelfaanzuigend.

GPP-HP100C

GPI aluminium membraan handpomp

Geschikt voor diesel en kerosine en

diverse chemicaliën.

Opbrengst 1,7 liter per slag.

Voorzien van 2 meter 3/4” afgifteslang.

De pomp is zelfaanzuigend.

Max. viscositeit 3000 cps.

SMP-13055

Stalen roterende handpomp

Geschikt voor diesel en lichte oliesoorten.

Opbrengst ca. 30 liter/ minuut.

Zuigbuislengte 980 mm.

Andere uitvoering: SMP-13056

Als bovenstaand echter inclusief PVC

afgifteslang, anti-knik veer, gebogen

metalen uitloop en slangklemmen.

FLE-5400

Hevel vatpomp handbediend

Geschikt voor lichtere oliesoorten.

Voorzien van:

kunststof afgifteslang, gebogen metalen

uitloop terugslagklep, bondelmoer 2”.

Opbrengst ca. 25 liter/ minuut.

Zuigbuislengte 1150 mm.

Andere uitvoering: FLE-5450

Als bovenstaand, echter met opbrengst

van ca. 60 liter/ minuut.

5

Handpompen
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OLIEAFGIFTE APPARATUUR

Handpompen Handpompen

6

FLE-5200

Handbediende oliepomp

Geschikt voor het verpompen van lichte

en middelzware oliën.

Inhoud: 16 liter.

Compleet met PVC transparante afgifte-

slang met metalen uitloop.

Andere uitvoering: FLE-5216

Als bovenstaand, echter in verrijdbare

uitvoering.

PIU-6140

Eenvoudig olieafgifterevolver

Voorzien van: ergonomische handgreep

met blokkeerstand, gebogen uitlooppijp-

je met non-drip nozzle, draaibare 

slangaansluiting.

Aansluiting: 1/2” BSP binnendraad.

Andere uitvoering: PIU-6140-F

Als bovenstaand, echter voorzien van

flexibele uitloop.

PIU-6260

Afgifterevolver met meter

Zeer betrouwbaar revolver voor het

meten van de afgegeven hoeveelheid

olie.

Voorzien van:

digitale meter met batch- en totaalteller,

kalibratiemogelijkheid, ergonomische

handgreep met blokkeerstand,

gebogen uitlooppijpje met non-drip

nozzle, draaibare slangaansluiting.

Aansluiting: 1/2” BSP binnendraad.

Capaciteit: 1-30 liter/minuut.

Max. werkdruk: 50 bar.

Principe: ovaal tandrad.

Andere uitvoering: PIU-6270

Als bovenstaand, echter met flexibele 

uitloop i.p.v. uitlooppijpje.

ALE-F403

Alemite E-line handpomp

Geschikt voor lichte oliesoorten in 20 liter

vaatjes.

Voorzien van:

- stevige handgreep

- zuigbuis met voetklep

- ca. 1,5 meter afgifteslang

- non-drip nozzle

Andere uitvoering: ALE-F402

Als bovenstaand, echter geschikt voor

200 liter vaten.

Alemite E-line kunststof handpomp

Geschikt voor diverse chemicaliën op

waterbasis en lichte oliesoorten.

Types:

ALE-F405 passend op 1-5 gallon (3,5 of 4,5 liter)

vaatjes.

ALE-F404 passend op 200 liter vaten.

ALE-7181-4

Alemite “high volume” bucket pomp

Geschikt voor zowel olie als vet.

Door verstelbare handel is de pomp aan

te passen aan het medium.

Inhoud: ca. 19 liter.

Max. druk: 35 bar.

Aansluiting: 3/8” NPT binnendraad.

ALE-7149-4

Alemite “multi-pressure” bucket pomp

Geschikt voor het verpompen van olie

onder hogere druk.

Middels verstelbare handel in 3 verschil-

lende drukstanden in te stellen.

Inhoud: ca. 19 liter.

Druk: 175 - 355 bar.

Andere uitvoeringen: ALE-7149-T

Als bovenstaand, echter in verrijdbare

uitvoering.

ALE-7149-4P

Als bovenstaand, echter met kunststof

reservoir.

Afgifterevolvers
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OLIEAFGIFTE APPARATUUR

Afgifterevolvers

PIU-6870

Afgifterevolver met preset meter

Zeer betrouwbaar voorinstelbaar 

revolver voor afgifte van een vooraf

ingestelde hoeveelheid olie, diesel of

anti-vries. Werkt op 4 st. 1,5V AA 

batterijen.

Voorzien van:

digitale voorinstelbare meter,

kalibratiemogelijkheid, 

ergonomische handgreep,

draaibare uitlooppijp met non-drip

nozzle, draaibare slangaansluiting.

Aansluiting: 1/2” BSP binnendraad.

Capaciteit: 1-30 liter/minuut.

Max. werkdruk: 70 bar.

Max. presethoeveelheid: 99,9 liter.

Viscositeit range: 5-2000 cSt.

Op verzoek zijn er ook nog traditionele revolvers met 
analoge aflezing leverbaar.

PIU-6500

Olieafgifterevolver 

Geschikt voor afgifte van grotere 

hoeveelheden olie. 

Voorzien van geïn tegreerde swivel.

Aansluiting: 1” BSP binnendraad. 

Max. werkdruk: 10 bar.

Max. flow: 150 liter/minuut. 

Materiaal: aluminium body in kunststof

behuizing.

FLE-2113

Olie- en water afgifterevolver

Eenvoudig olierevolver voor kleinere

hoeveelheden. Zelfsluitend en voorzien

van snelkoppeling. 

Aansluiting: 1/4” BSP binnendraad.

Losse meters

7

PIU-43012

Digitale in-line meter, type K-200

Geschikt voor het meten van kleine 

hoeveelheden olie, diesel en anti-vries

De meter is batterij gevoed.

Aansluiting: 1/8” BSP binnendraad.

Meetbereik: 0,1-2,5 liter/minuut.

Max. werkdruk: 550 bar.

Andere uitvoering: PIU-4520

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter
leverbaar.

PIU-4750

Digitale in-line meter, type K-400

Geschikt voor het meten van gemiddelde

hoeveelheden olie, diesel en anti-vries

De meter is batterij gevoed.

Aansluiting: 1/2” BSP binnendraad.

Meetbereik: 1-30 liter/minuut.

Max. werkdruk: 70 bar.

Andere uitvoering: PIU-48302

Als bovenstaand, echter uitgevoerd in

messing voor ruitenwisservloeistof. 

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter
leverbaar.

PIU-F00496A20

Digitale in-line meter, type K-600/3 olie

Geschikt voor het meten van grotere 

hoeveelheden olie, diesel en anti-vries.

De meter is batterij gevoed. 

Aansluiting: 3/4” BSP binnendraad.

Meetbereik: 6-60 liter/ minuut. 

Max. werkdruk: 70 bar.

Andere uitvoering: PIU-F00472A20 

Op verzoek is de meter ook als pulsmeter
leverbaar.

Meer meters vindt u in onze catalogus
”Doorstroommeters”.
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FLE-3080

Verrijdbaar pneumatisch olieafzuig -

apparaat

Geschikt voor het leegzuigen van olie

reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- vacuümmeter 

- transparante zuigslang

- set met 4 verschillende zuigsondes

- opvangtank met inhoud van 70 liter

Door middel van perslucht wordt er een

vacuüm gecreëerd. Het legen gebeurt

ook m.b.v. perslucht.

Andere uitvoering: FLE-3090

Als bovenstaand, echter voorzien van

kijkglas.

FLE-3024

Verrijdbaar pneumatisch olieafzuig  -

 ap paraat

Geschikt voor het leegzuigen van olie -

reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- vacuümmeter 

- transparante zuigslang

- set met 4 verschillende zuigsondes

- opvangtank met inhoud van 24 liter

Door middel van perslucht wordt er een

vacuüm gecreëerd. Het legen gebeurt

handmatig.

Vele andere opties als bijvoorbeeld een geïntegreerde
opvangbak of afvoerpomp zijn mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

ALE-F105

Alemite E-line cardan oliespuit

Voor het handmatig leegzuigen en vullen

van kleine vertragingskasten etc.

Geschikt voor niet-corrosieve vloeistoffen.

Inhoud: 500 cc. Voorzien van flexibele

transparante zuigslang.

Cardanoliespuit

Voor het handmatig leegzuigen en vullen

van kleine vertragingskasten etc.

Voorzien van vaste (recht en gebogen) en

flexibele uitloop.

Types: Inhoud

SMA-UM-2 250 cc.

SMA-UM-4 1000 cc.

PIU-5030

Verrijdbaar olie filtratie apparaat

Geschikt voor het afzuigen en filtreren

van diverse oliën.

Bestaande uit:

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp 

230V

- filterunit met manometer, met 

filterelement 10µ

- transparante zuig- en persslang

- wagentje met twee wielen

Capaciteit: 25-30 liter/ minuut

PIU-5000

Verrijdbaar elektrisch olieafzuigapparaat

Geschikt voor het leegzuigen van kleine

olie reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit:

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp,   

230V

- vacuümmeter

- transparante zuigslang

- set met 4 verschillende zuigsondes

- kunststof olie opvangvat met inhoud 

van 12 liter

FLE-3012

Verrijdbaar elektrisch olie- 

afzuigapparaat 12V

Geschikt voor het leegzuigen van kleine

olie reservoirs, tandwielkasten etc.

Bestaande uit: 

- elektrische zelfaanzuigende oliepomp 

- 12V vacuümmeter

- transparante zuigslang

- set met 4 verschillende zuigsondes

- kunststof olie opvangvat met inhoud 

van 20 liter

Optie:

FLE-6529 Omvormer 230V - 12V

FLE-3074

Verrijdbaar elektrisch olieafzuigapparaat

Geschikt voor het leegzuigen van olie-

reservoirs, tandwielkasten etc.

Voorzien van:

- 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen

- Een set zuigsondes

Kenmerken:

Inhoud: 50 liter

Kijkglas inhoud: 10 liter

Pomp: elektrisch 230V
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Kannen, spuitjes en trechters

Oil safe is een uniek systeem bestaande uit kannen en 

deksels die allen onbeperkt uitwisselbaar zijn. Bovendien 

zijn de kannen lekdicht waardoor de kwaliteit van de olie

gewaarborgd blijft. Tevens kan door toepassing van 

verschillende kleuren onderscheid worden gemaakt tussen

diverse oliesoorten.

Oil safe kannen

Hitte en chemisch bestendig.

Gemaakt uit UV gestabiliseerd en 

anti-statisch HDPE. roestvrij.

Inhoud:

SMO-009224 1,5 liter

SMO-063571 2 liter

SMO-063595 3 liter

SMO-063618 5 liter

SMO-066251 10 liter

Oil safe afsluitdeksel

Met dit deksel kunnen de oilsafe 

kannen gemakkelijk vervoerd en 

op geslagen worden.

Kleur:

SMO-062475 Geel

SMO-009989 Rood

SMO-009965 Groen

Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.

Oil safe universeel deksel

Deze deksel met een groot schenkgat

waarborgt het snel en gecontroleerd

uitgieten van smeermiddelen.

Plaats deze deksel op een 3, 5 of 10

liter kan voor gebruik in combinatie

met de oilsafe pomp.

Kleur:

SMO-062451 Geel

SMO-009910 Rood

SMO-009897 Groen

Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.

Oil safe deksel met lange tuit

Ontworpen voor moeilijk te bereiken

plaatsen en gebruik waarbij nauwkeurig 

uitschenken noodzakelijk is. Ideaal voor

olie met een lage viscositeit.

Kleur:

SMO-062437 Geel

SMO-009842 Rood

SMO-009828 Groen

Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.

Oil safe deksel met korte tuit

Kleur:

SMO-064936 Geel

SMO-009774 Rood

SMO-009750 Groen

Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.

Oil safe deksel met mini tuit

Dit model is ideaal voor het vullen door

smalle vulopeningen. De uitloop heeft

een doorlaat van 7 mm.

Kleur:

SMO-009194 Geel

SMO-009132 Rood

SMO-009118 Groen

Genoemde kleuren zijn uit voorraad.
Meer kleuren op aanvraag.

SMO-062567

Oil safe pomp

Deze krachtige drukpomp levert circa 

1 liter per 14 slagen en is te gebruiken in

combinatie met een universeel deksel op

een 3, 5 en 10 liter kan.

Wordt geleverd met anti-knik afgifteslang

en uitloop.

Let op: altijd bestellen i.c.m. universeel

deksel.

Oil safe verlengslangen

De oil safe verlengslangen zijn speciaal

ontworpen voor lastig te bereiken 

vulopeningen. 

De slangen sluiten eenvoudig aan op de

lange of korte schenktuit.

Types:

SMO-062499 Verlengslang voor lange tuit.

SMO-067265 Verlengslang voor korte tuit.
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Standaard trechter (kunststof)

Universele trechter zonder zeef

Olie- en zuurbestendig.

Types: Diameter Inhoud

SMP-02361 50 mm (0,05 liter)

SMP-02362 75 mm (0,09 liter)

SMP-02363 100 mm (0,25 liter) 

SMP-02364 120 mm (0,27 liter)

SMP-02665 150 mm (0,70 liter)

SMP-02360

Setje trechters

Bestaande uit 50, 75, 100 en 120 mm.

SMP-02568

Drumtrechter (kunststof)

Passend op 60 en 200 liter vaten 

(2” aansluiting).

Voorzien van afsluitdeksel.

Diameter trechter: 250 mm.

Inhoud: 3,2 liter.

SMP-06267

Verstuiver (kunststof)

Geschikt voor verschillende chemicaliën

en reinigingsmiddelen.

Inhoud: 750 ml. 

Kannen, spuitjes en trechters

SMP-04111

Eenvoudig kunststof oliespuitje

Inhoud: 150 ml.

Reservoir: kunststof (oranje).

Pomp: kunststof.

Uitloop: metaal.

SMP-05118

Kunststof oliespuit

Eenvoudig, gemakkelijk hanteerbaar 

oliespuitje.

Inhoud: 350 ml.

Reservoir: transparant 

kunststof

Pomp: kunststof.

Uitloop: metaal 135 mm

Andere uitvoering: SMP-05138

Als bovenstaand, echter met flexibele

(210 mm) uitloop.

Metalen oliespuit

Stevige oliespuit in diverse uitvoeringen

Reservoir: 

staal, dikwandig en naadloos getrokken

Pomp: 

messing en voorzien van kogelventielen

Uitloop:  

vast (135 mm) en flexibel (210 mm)

Types: Inhoud:

SMP-05223 250 ml.

SMP-05224 350 ml.

SMP-05225 500 ml.

SMP-02674

Trechter (kunststof)

Voorzien van flexibele uitloop 19 mm 

met een lengte van 330 mm.

Diameter trechter: 160 mm.

Inhoud: 1,3 liter.

SMP-02562

Kniktrechter (kunststof) 

Met handgreep en uitneembare messing

zeef. Door knikvorm ideaal voor moeilijk

bereikbare plaatsen.

Diameter trechter: 160 mm.

Inhoud: 1,3 liter.
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Oliestand kijkglas

De kijkglazen worden toegepast in tand-

wielkasten of oliereservoirs (ook diesel)

en zijn tot 65° C inzetbaar.

Materiaal: 

helder plexiglas met witte reflectieschijf.

Types: Aansluiting

CEN-OAK1/4 1/4” BSP buitendraad

CEN-OAK3/8 3/8” BSP buitendraad

CEN-OAK1/2 1/2” BSP buitendraad

CEN-OAK3/4 3/4” BSP buitendraad

Andere draadsoorten en/of afmetingen
zijn op aanvraag leverbaar.

Haaks oliepeilglas

Hoogte 100 mm.

Types: Aansluiting

CEN-OASM100-1/4 1/4” BSP buitendraad

CEN-OASM100-3/8 3/8” BSP buitendraad

CEN-OASM100-1/2 1/2” BSP buitendraad

Constant level oilers

Deze worden gebruikt om het olie -

niveau op peil te houden in lagerhuizen

van pompen en turbines.

Materiaal: verzinkt staal met plexiglas

reservoir.

Neem voor afwijkende uitvoeringen 
contact op met één van onze adviseurs.

Types: Inhoud Aansluiting

CEN-ACL7568 85 ml 1/4” NPT  buitendraad

CEN-ACL7577 158 ml 1/4” BSP  buitendraad

Olie reservoir

Het oliereservoir wordt toegepast op

tandwielkasten of lagerblokken om het

oliepeil op niveau te houden.

Voorzien van kunststof reservoir met 

perbunan dichtingen. 

Aansluitingen 3/8” BSP buitendraad

Types: Inhoud

CEN-OBH200 200 ml

CEN-OBH500 500 ml

CEN-OBH1000 1000 ml

NBR Hydrauliekslang 

Voorzien van 1 staalinlage.

Doorlaat: 1/2”.

Maximum werkdruk: 160 bar.

Maximum temperatuur: 100° C.

Uitvoering voorzien van 1/2” BSP 

wartelkoppeling (binnendraad) aan een

zijde en 1/2” BSPT buitendraad aan

andere zijde.

Uitvoeringen: Lengte

HSL-0311-08-1,5 1,5meter

HSL-0311-08-3 3 meter

HSL-0311-08-5 5 meter

HSL-0311-08-10 10 meter

HSL-0311-08-15 15 meter

Uitvoeringen voorzien van afwijkende aansluitingen en/of
lengtes zijn op aanvraag veelal uit voorraad leverbaar.

Snelkoppelingen

Geschikt voor olie en voorzien van klep,

waardoor de slang bijvoorbeeld zonder

knoeien van de pomp kan worden los -

gekoppeld bij het wisselen van een vat.

Materiaal: staal met NBR dichtingen

Temperatuurbereik: -25° C - +125° C.

Types: Snelkoppeling Druk

HAD-9401-08 Huis 1/2” BSP (bi.dr.) 300 bar

HAD-9401-12 Huis 3/4” BSP (bi.dr.) 250 bar

HAD-9402-08 Steker 1/2” BSP (bi.dr.) 300 bar

HAD-9402-12 Steker 3/4” BSP (bi.dr.) 250 bar

Andere afmetingen en/of materialen zijn op aanvraag
veelal uit voorraad leverbaar.

Kogelkranen

Geschikt voor olie.

Materiaal: staal met NBR dichtingen.

Temperatuurbereik: max. 100° C.

Uitvoeringen: Aansluiting Druk

HYD-9014-08 1/2” BSP binnendraad 500 bar

HYD-9014-12 3/4” BSP binnendraad 315 bar

Andere afmetingen en/of materialen zijn op aanvraag
veelal uit voorraad leverbaar.
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Oliereservoirs, peilglazen en toebehoren

Doorstroomindicator

De indicator is o.a. te gebruiken in 

combinatie met druppelpotjes als 

functiecontrole.

Materiaal: messing behuizing en glazen

pijpje. 

Afmeting: 70 mm lang.

Types: Aansluiting

SME-DAZ 1/8 1/8” BSP binnendraad

SME-DAZ 1/4 1/4” BSP binnendraad

SME-DAZ 3/8 3/8” BSP binnendraad

SME-DAZ 1/2 1/2” BSP binnendraad

Elektromagnetisch bediend oliereservoir

Door de gecontroleerde afgifte van olie

via het magneetventiel wordt een zuinige

en schone smering bereikt.

Materiaal: plexiglas reservoir met 

perbunan dichtingen.

Aansluiting: 1/2” BSP buitendraad

Spanning: 230 V.

Uitvoering met ander voltage op 
aanvraag leverbaar.

Types: Inhoud

CEN-ELO200 200 ml

CEN-ELO500 500 ml

CEN-ELO1000 1000 ml

Oliesmeerkwasten

De kwasten worden veelal toegepast

voor het smeren van kettingen (ronde

kwast) en plaatmateriaal (platte kwast). 

Ze worden meestal toegepast in combi-

natie met een olie doseersysteem.

Materiaal: aluminium met perlon kwast.

Uitvoeringen:

Ronde kwast
CEN-SPR6,5 Ø 6,5mm x H 70mm, aansluiting M8x1.

CEN-SPR25 Ø 25mm x H 70mm, aansluiting M8x1.

Platte kwast
CEN-SPF57 Breedte 57mm, Hoogte 50mm, 

aansluiting 1/8” BSP.

CEN-SPF114 Breedte 114mm, Hoogte 50mm, 

aansluiting 1/8” BSP.

CEN-SPF171 Breedte 171mm, hoogte 50mm, 

aansluiting 1/8” BSP.

Rolborstel
CEN-RSM80 Diameter 80mm, breedte 25mm, 

aansluiting 1/8” BSP.

Olie opslag

Vatenlekbak 

Waar gewerkt wordt met milieu gevaar -

lijke stoffen is een verantwoorde opslag

noodzakelijk. De Unitrans lekbakken zijn

verplaatsbaar en voldoen aan de 

CPR-15-1 richtlijn. 

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Onderrijhoogte: 100 mm.

Voorzien van uitneembare verzinkte 

roostervloer.

Types: Opvangcapaciteit

WPL-4235-101 Geschikt voor 1x200 ltr vat 

(860x860x410 mm). 220 liter

WPL-4235-102 Geschikt voor 2x200 ltr vat 

(1340x860x320 mm). 240 liter

WPL-4235-104 Geschikt voor 4x200 ltr vat 

(1340x1270x260 mm). 260 liter

Uitvoeringen als bovenstaand, 

echter staal gelakt RAL5015 (blauw)

Types: Opvangcapaciteit

WPL-4235-101SG Geschikt voor 1x200 ltr vat 

(800x800x460 mm). 220 liter

WPL-4235-102SG Geschikt voor 2x200 ltr vat 

(1200x800x335 mm). 220 liter

WPL-4235-104SG Geschikt voor 4x200 ltr vat 

(1300x1300x260 mm). 220 liter
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Filters

ZZ2-1055-4

Zelfsluitende vatenkraan

Geschikt voor montage in de 3/4” 

opening van een standaard olievat.

Materiaal: metaal.

Geschikt voor: olie, diesel, koelvloeistof,

alcohol.

Aansluiting: 3/4” buitendraad.

ZZ2-2795-5

Vatensleutel

Geschikt om een 2” dop van een vat te

draaien.

Kan voor zowel kunststof als stalen dop-

pen gebruikt worden.

Ook voor complete olie installaties inclusief tanks en 
montage kunt u terecht bij Unitrans Techniek.
Bespreek de mogelijkheden eens met één van onze 
adviseurs.

PIU-8950

Olie linefilter

Door metaal uitneembaar filter 

geschikt voor plaatsing in zowel zuig- 

als persleiding.

Eenvoudig reinigbaar.

Aansluiting: 1” BSP binnendraad.

Filter capaciteit: 400 µm.

Geschikt voor: olie en diesel.

Olie cartridge filter

Kompleet filter met afschroefbaar 

filterelement. Hierdoor kan het filter 

eenvoudig en snel worden vervangen.

Filter capaciteit: 10 µm.

Werkdruk: 12 bar.

Maximum temperatuur: 110° C.

Types:

PIU-F07772 60 liter/ minuut met 3/4” BSP

binnendraad aansluiting

PIU-9149 100 liter/ minuut met 1” BSP 

binnendraad aansluiting

Losse cartridges

Types:

PIO-F00611 Cartrige 60 liter/ minuut

PIO-9359 Cartridge 100 liter/ minuut

Stalen zelfoprollende slanghaspel

Geschikt voor vet, olie en lucht.

Materiaal: staal gelakt (rood, RAL 3002).

Maximum slangdiameter: 1/2”.

Maximum werkdruk: 600 bar.

Maximum temperatuur: 40° C.

Aansluitingen: 1/2” BSP.

Uitvoeringen:

HVS1315SV Geschikt voor maximaal 15 meter 

1/2” slang

HVS1320SV Geschikt voor maximaal 20 meter 

1/2” slang

Stalen zelfoprollende slanghaspel 

inclusief slang

Bovenstaande haspels, echter nu inclusief

1/2” olieslang met opgeperste stalen 

koppelingen.

Inclusief verbindingsslang van 1 meter

lengte.

Afgifteslang eindigend op 1/2” BSPT 

buitendraad.

Verbindingsslang eindigend op 1/2” BSP

binnendraad.

Maximum werkdruk: 160 bar.

Uitvoeringen:

HVS1315SV-10O1S inclusief 10 meter olieslang

HVS1315SV-15O1S inclusief 15 meter olieslang

HVS1320SV-20O1S inclusief 20 meter olieslang

Zwenkbare muursteun

Kan direct op de haspel worden 

gemonteerd en zorgt ervoor dat de haspel

zwenkbaar kan worden gemonteerd.

Uitvoeringen:

FLH-9767 Voor haspel HVS1315SV 

(max. 15 meter)

FLH-9768 Voor haspel HVS1320SV 

(max. 20 meter)

Meer haspels vindt u in onze catalogus
”Slanghaspels”.
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Unitrans Techniek bv
Postbus 410, 2700 AK Zoetermeer
Tel. 079-3301515  Fax 079-3423800
Internet: www.unitrans.nl
E-mail: sales@unitrans.nl

6-2007

Leverancier en installateur van:
Brandstofapparatuur
Centrale smeersystemen
Doseerapparatuur
Elektronische doorstroommeters
Garage-inrichtingen
Haspels
Olie- en vetapparatuur
Onderdelenreinigers
Pompen en pompsystemen o.a. voor de voedingsmiddelenindustrie
en de (petro)chemische industrie
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