
Smörjpump P 502

P 502 är en enkel, liten och kompakt smörj-

pump. Den kan användas för leverera 

smörjmedel till progressiva centralsmörjsys-

tem eller till maximalt två individuella 

smörjställen.

Användningsområden

• Kommersiella väg- eller terrängfordon

• Små anläggningsmaskiner

• Staplingsmaskiner

• Jordbruksmaskiner

• Industriella applikationer

• Husets och behållarens optimerade kon-

struktion gör att P 502 är en utmärkt  

lösning för t.ex. våta utrymmen inom 

livsmedelsindustrin.



Smörjpump P 502

Strömförsörjning

P 502-pumpen strömförsörjs med 12 eller 

24 V DC, och den kan förses med lågnivå-

indikering (följplatta) som tillval.

Pumpen ansluts elektriskt med Hirsch-

man-, Deutch- eller bajonettkoppling.

Styrning

Pumpen kan styras med en extern styrenhet 

eller med ett inbyggt styrkort där smörj- 

cykeln ställs in med en paus- och pumptid.

Paus- och pumptiden ställs enkelt in med 

hjälp av beprövade vridomkopplare.

Extra smörjcykler kan startas när som 

helst med en tryckknapp på styrkortet eller 

med en externt monterad tryckknapp.

Pumpelement

Ett eller två pumpelement med de vanliga 

storlekarna (pumpvolym) K5, K6, K7 och B7 

säkerställer önskad dosering av smörjmedel 

i temperaturområdet –25 till +70 °C.

Övertrycksskydd

En yttre tryckbegränsningsventil gör att 

pumpen säkerställer arbetstrycket till maxi-

malt 270 bar.

Tekniska data:
Behållarens storlek 1 liter

Pumpelement K5, K6, K7, B7

Pumpvolym/slag K5 0,1 cm³

Pumpvolym/slag K6 0,18 cm³

Pumpvolym/slag K7 0,22 cm³

Pumpvolym/slag B7 0,1 cm³

Motorns varvtal cirka 10 varv/min

Driftspänning 12 eller 24 V DC

Maximalt arbetstryck 270 bar

Driftstemperatur –25 till +70 °C

Smörjmedel Smörjfett upp till NLGI 2 

skf.se/smorjsystem
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