
Stel uw leidingen 
op de proef met de 
pompen van VIRAX!

Precisie, compactheid en lichtheid voor uw dichtheidsproeven



89
96

03
 -

 F
ot

o'
s 

en
 d

oc
um

en
t n

ie
t c

on
tr

ac
tu

ee
l -

 w
w

w
.s

tu
di

op
ou

la
in

.fr
 

Kenmerken

Beschrijving
Inhoud 

reservoir 
(l)

Druk 
max. 
(bar) 

Geleverde 
koppelingen

Toegelaten 
vloeistoffen

Bijgeleverde 
hogedruk- 

slang
Ref.

Hogedruk-testpomp 10 100

3/’’ en 1/2’’
Water, 

olie, glycol*
1,5 m

262005

Testpomp voor grote volumes 10 50 262015

Testpomp dichtheid 5 50 262035

3 modellen van pompen 
om uw dichtheidstesten  
uit te voeren!
Serie-uitrusting:

PVC reservoir:
- Schokbestendig en licht 
- Beperkte omvang voor smalle plaatsen

Flexibele slang van 1,5 m:
- Praktisch in het gebruik

Manometer met hoge precisie:
- Precies resultaat met een manometer van klasse 1,6 
- Eenvoudig af te lezen met schaal 1 bar

Toebehoren

Beschrijving Ref.

Manometer 50 bar met ijkcertificaat 753447

Manometer 100 bar met ijkcertificaat 753448

Manometer hoge druk - 15 bar, schaal 0,5 bar 753449

Transporteer uw testpomp op 
eenvoudige wijze dankzij het 
blokkeermechanisme voor de hefboom.

 Ref.262005  Ref.262015  Ref.262035

Werk comfortabel met de hefboom  
Soft touch®. 

 Ref.262005  Ref.262015  Ref.262035

Pomp, test en ontlucht met  
één enkele knop. 

 Ref.262005  Ref.262015  Ref.262035

*moet na gebruik niet gereinigd worden.

Toebehoren worden afzonderlijk geleverd en door de gebruiker gemonteerd.
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39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. 
Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441
info@ckfive.be

www.virax.com


