Lutz Persluchtmotoren Serie MDxL
Kleine motor – grote prestaties
Energie-efficiëntie en het verlagen van bedrijfskosten
is bij gebruikers van pompen van groot belang. Lutz heeft bij
de ontwikkeling van de nieuwe persluchtmotoren serie MDxL
hiermee rekening gehouden en nieuwe standaard gezet.
Perslucht als energiebron is kostbaar; daarom is het des te
belangrijker om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Met de olievrije, sterke 1000 Watt vermogen persluchtmotor

NIEUW

kan met 20% minder persdruk en 4% minder luchtverbruik de gelijke capaciteit in vergelijking met andere
producten behaald worden.
Ook bij lage druk hebben de motoren een zeer
goede opstart verhouding.
Dat bespaart energie en kosten.

MD1xL

Ideaal bij stationair
gebruik.

Oliervmar, ifojod

voor pha tica
en cosme

MD2xL
Voorzien van comfortgreep.

Traploos
regelbaar
Eigenschappen/Voordelen:
Hoog vermogen en hoog rendement
door optimale luchtstroming
Traploos regelbaar
Modulaire bouw
Olievrjie uitvoering

Zeer gebruiksvriendelijk
Lange levensduur
Atex-toelating
Zeer goede opstart verhouding

Nieuwe persluchtmotoren
Serie MDxL
Bij de ontwikkeling van deze motoren is het de ingenieurs van
Lutz gelukt een zodanige vermogensverhoging te behalen, dat
het verpompen van hoogviskeuze vloeistoffen tot 100.000 mPas
probleemloos mogelijk is en daarmee de motoren nagenoeg
universeel inzetbaar zijn.
De motoren kunnen ook voor het verpompen van licht ontvlambare media ingezet worden en voldoen aan de Atex- richtlijnen.
De traploze toerenregeling van de motoren maakt een rustige
en gecontroleerde afvulling van de vloeistof mogelijk.

Twee motoren voor nagenoeg elke toepassing
Motor: MD1xL / MD2xL
Hoog vermogen tot 1000 Watt
Hoge viscositeit tot 100.000 mPas
Olievrij gebruik

tot

110%

taties!

Uitvoering:

MD1xL

MD2xL

Max. vermogen in Watt:

1000

1000

Max. luchtdruk in Bar

6

6

Viscositeit in mPas

100.000

100.000

Olievrij

ja

ja

De toekomst stevig in eigen hand
Met Lutz pompen blijft u optimaal verzekerd voor toekomstige
toepassingen. De modulaire bouwwijze en talrijke combinatiemogelijkheden maken dat mogelijk.
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