
HD 2-hands fettspruta 

HD two-handed 
grease gun 



HD 2-HANDS 

FETTSPRUTA 
För enkel, renlig och pålitlig 
smörjning av maskiner med långa 
ledningar, stora kvantiteter 
smörjmedel och stora mängder 
per slag. 

SYSTEMET 
 Ergonomiska handtag för optimal

användning.
 Skyddshatt för slangändan.
 Patron töms helt pga ny kolvkonstruktion.
 Max tryck 400 bar.

 Twin Lock system:
Säkerställer kontinuerlig funktion hos din
HD 2-handsspruta. Max tryck 400 bar.

Armerad slang 

Slang m munstycke 

Ergonomiska grepp 

Skyddshatt 

Patron SR 500g 

Fullständig tömning pga ny kolv 

Användningsinstruktion 

Skruva av hat-
ten av patronen. 

Beroende på hur 
patronen har 
fyllts kan en 
mindre mängd 
luft finnas vid 
patronens gänga. 
Tryck försiktigt 
på kolven för att 
trycka ut denna 
luft vilket säker-
ställer att fettet 
når pumpen 
omedelbart. 

Montera den ar-
merade slangen 
eller den vanliga 
slangen på fett-
pumpen.  Denna 
konstruktion 
möjliggör ett 
pumptryck på 
400 bar.  

Skruva i patro-
nen till stopplin-
jen. Pumpa tills 
fett kommer ut 
ur änden på 
slangen (3-4 
slag). 
Nu är sprutan 
klar att 
användas. 

Sprutan skall 
öppnas mjukt och 
fullständigt vid 
varje pumptag. 
Beroende av 
temperatur och 
typ av fett 
rekommenderas 
en kort väntan 
mellan varje 
pumptag. Så 
snart du känner 
ett litet motstånd 
vid pumpning är 
sprutan klar. 

Du kan se på 
patronen hur 
mycket fett som 
förbrukats. 



Användningsinstruktion 

Säkerhetsinformation 

 

Innan smörjning 
Kontrollera innan smörjning att fettnippeln och anslutningen 
är ren. 
Under smörjning 
Anslutningen och slangen måste hållas upprätt på nippeln 
under smörjning för att helt täcka nippeln. Kontrollera att 
smörjmedel extruderats. 
Efter smörjning 
Dra inte slangen av nippeln utan böj den mjukt. Felaktiga 
nipplar måste bytas snarast. 

 
 

Vår SYSTEM REINER HD FETTSPRUTA är GS-märkt vilket innebär att 

den säkerhetskontrollerats. 

Sprutan är avsedd att användas med tryck på 400 bar, enligt DIN 

1283, och har inbyggda säkerhetsmarginaler. Konstruktionen innebär 

att sprutan arbetar med lägre kraft än konventionella sprutor. 

FUCHS LUBRITECH GmbH 
Tel: +49 6301 3206-0 
Faxl: +49 6301 3206-940 
E-post: info@fuchs-lubritech.de
Www.fuchs-lubritech.com

En medlem av Fuchs Petrolub 



Övriga Produkter 

Smörjfett 

 Högtemperaturfett

 Lågtemperaturfett

 Fett för extrema laster

 Fett för aggressiva

miljöer

 Bionedbrytbara fett

 Livsmedelsanpassade & H1

-certifierade fett

Smörjolja 

 Kedjeoljor

 Högtemperaturoljor

 Transmissionsoljor

 Livsmedelsanpassade &

H1-certifierade oljor

 Bionedbrytbara oljor

 Syrgasresistenta oljor

Torra smörjfilmer 

 För skruvsmörjning

 Inkörningsskydd

 Livslängdssmörjning

 Korrosionsskyddande

Släppmedel 

 Varmsmide

 Plast/Komposit

 Elastomer

 Betong/Asfalt

Strukturlim 

 Metylmetakrylater

 Epoxybaserade

 Polyuretaner

Lim 

 MS Polymerer

 Polyuretaner

 Anaeroba lim

 Cyanoakrylater

 Silikoner

 Akryler

Tätningsmedel 

 MS Polymerer

 Polyuretaner

 Silikoner

 Polysulfider

 Akryler

Kemiska 

reparationsmaterial 

Epoxymaterial fyllda med: 

 Stål

 Brons

 Aluminium

 Titanium

 Keramiska material

Smältlim 

 PA-baserade

 EVA-baserade

 Polyolefinbaserad

Rengörningsmedel 

 Vattenburna

 Lösningsmedels- 

 baserade

 Elektronikrengörningsme-

del

gleitmo TECHNIK AB 
Varlabergsvägen 6  •  434 39 KUNGSBACKA 
Tel +46 300 333 33  •   Fax +46 300 143 00 

e-mail: info@gleitmo.se  •   web: www.gleitmo.se 

Prototypmaterial: 

 Polyuretangjutmassor.

 Epoxygjutmassor.

 Silikongjutmassor.

 Lamineringshartser.

 Epoxy– och PUR-pastor.

 Blockmaterial.


