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FILTERS 

FILTRY 

POPIS KÓD 

RETURN FILTERS OIL TANKS / ZPĚTNÉ FILTRY DO OLEJOVÝCH NÁDRŽÍ 

For flange of 135 – flow up to 100 l/min 
filter 60 μm of wire net – connection 1’’ 

Pro přírubu o průměru 135 – max. průtok 100 l/min 
filtrační vložka na 60 μm drátěná – vstup 1’’ 

For flange of 135 – long cartridge – flow up to 140/200 l/min 
filter 60 μm of wire net – connection 1’’ 1/4 

Pro přírubu o průměru 135 – dlouhá vložka – průtok 140/200 l/min 
filtrační vložka na 60 μm drátěná – vstup 1’’ ¼ 

For flange of 135 – long cartridge – flow up 140/200 l/min 
filter 25 μm of cellulose – connection 1’’ 1/4 

Pro přírubu o průměru 135 – dlouhá vložka – průtok 140/200 l/min 
filtrační vložka na 25 μm in papírová – vstup 1’’ ¼ 

For flange of 195 – flow up to 300 l/min 
filter 60 μm of wire net – connection 1’’ 1/4 

Pro přírubu o průměru 195 – max. průtok 300 l/min 
filtrační vložka na 60 μm drátěná – vstup 1’’ ¼ 

For flange of 245 – flow up to 250 l/min 
filter 60 μm of wire net – connection 1’’ 1/2 

Pro přírubu o průměru 245 – max. průtok 250 l/min 
filtrační vložka na 60 μm drátěná – vstup 1’’ ½ 

IMMERSED SUCTION FILTERS / PONORNÉ SACÍ FILTRY  

Ø 90 h 340 – flow up 140/200 
filter 60 μm of wire net – plastic glass 

Ø 90 výška 340 – max. průtok 140/200 
filtrace 60 μm drátěný – sklo plastová 

Ø 90 h 340 – flow up 140/200 
filter 25 μm of cellulose – plastic glass 

Ø 90 výška 340 – max. průtok 140/200 
filtrace 25 μm papírový – sklo plastová 

IN LINE FILTERS / EXTERNÍ IN LINE FILTRY 

Flow up to 300 l/min 
filter 60 μm of wire net – connection 1’’ 1/4 

Max. průtok a 300 l/min 
filtrace 60 μm drátěný – vstup 1’’ ¼ 

Air filter 10 μm - connection of 1/2” 
with paper cartridge - flow up to 500 l/min 

Vzduchový filtr 10 μm připojení 1/2“ 
s papírovou vložkou – max. průtok 500 l/min 
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DESCRIPTION / POPIS  KÓD 

Steel air breather cap with fixing screws 
Ocelové nalévací – vzduchové víčko s montážními šrouby 

       Air breather cap with fixing screws 
Plastové nalévací – vzduchové víčko s montážními šrouby 

ATP0CAR0LISTDFL 

ATP0PLSCAR0LI01 

SIGHT LEVEL GAUGES 

OLEJOZNAKY 

POPIS KÓD 

Round sight level gauge of 1” with aluminium ring 
Hliníkový olejoznak kulatý 1”  

Not graduated sight level gauge int. 75 mm. 
 Hladinoměr délky. 75 mm. - bez stupnice 

Not graduated sight level gauge int. 127 mm. 
     Hladinoměr délky. 127 - bez stupnice 

AKI0INDLVL100AL 

AIL0VISLIQ07500 

AIL0VISLIQ12700 

EXTRA ACCESSORIES 

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

POPIS KÓD 

    1” ¼ 20 atm. butterfly valve 
Uzavírací ventil motýlkový 1” 1/4 max. 20 atm. 

   1” 1/2 20 atm. butterfly valve 
Uzavírací ventil motýlkový 1” ½ max. 20 atm. 

   2” 20 atm. butterfly valve 
Uzavírací ventil motýlkový 2” max. 20 atm. 

      1” hexagonal plug 
Šestihranná imbusová zátka 1” 

1 1/4” plug with o-ring 
Zátka s O-kroužkem 1” 1/4 

90° 1”1/2 pipe fitting Ø 51 hose with hose clip and o-ring 
Sací kolínko 1”1/2 - 90° - Ø 51 
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AIR BREATHER CAPS 

NALÉVACÍ – VZDUCHOVÉ VÍCKA  


