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Teknik och tillförlitlighet i hållbart utförande 

SKF batteridriven fettspruta TLGB 20
SKF batteridrivna fettspruta TLGB 20 har utvecklats för maximal effektivitet. Den har en inbyggd 

fettmätare som hjälper till att förhindra över- och undersmörjning.  Det här unika verktyget har ett 

hållbart och ergonomiskt utförande. Dess utformning gör det bekvämt och praktiskt för 

användaren, och det har ett 20-volts litiumjonbatteri som ger längre livslängd. TLGB 20 passar till 

flera olika smörjuppgifter, och kan användas för att smörja lager och maskiner i industri- och 

tillverkningsmiljöer såväl som i jordbruks- och anläggningsfordon.  

Verktygets display visar batteriets laddningsnivå, fettflödet, 
pumpens/motorns hastighet samt igensatta smörjställen. Den här 
mångsidiga fettsprutan har två flödeshastigheter – låg och hög – och 
kan tömma upp till 15 fettpatroner per batteriladdning. TLGB 20 kan 
leverera tryck på upp till 700 bar och har en inbyggd lampa som 
lyser upp arbetsytan. 

Inbyggd fettmätare ger exakt smörjning

Fettmätaren i TLGB 20 gör att en tekniker kan se exakt hur mycket 
smörjmedel som har tillförts så att över- och undersmörjning 
förhindras. Undersmörjning kan leda till förtida lagerhaverier eller att 
föroreningar kommer in i lagret. Översmörjning innebär slöseri med 
fett och kan också orsaka allvarliga komplikationer. I inbyggnader med 
snabbt roterande utrustning, t.ex. elmotorer, kan för mycket 
smörjmedel leda till att det utvecklas höga temperaturer som kan 
skada tätningar, vilket gör att föroreningar kan tränga in. Höga 
temperaturer förkortar även smörjmedlets livslängd avsevärt och 
höjer därmed driftkostnaderna.

Inbyggd fettmätare 

Visar hur mycket fett som har tillförts

Två flödeshastigheter

Gör att det går att ställa in lågt till högt volymflöde för att passa 

användningsområdet

Batterimätare 

Visar laddningsnivån för litiumbatteriet

Smart design

Gör att fettsprutan står upprätt 
och är enkel att handha 
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Flerfunktionsdisplay 

Displayen visar fettflödet 
och batteriets laddning, 
och den varnar 
användaren för igensatta 
nipplar och torrkörning.

Lysdiodlampa

Lyser upp arbetsytan för 
att det ska gå lättare att 
hitta smörjnipplarna i 
ljussvaga miljöer

20 volts litiumjonbatteri

Klarar att dosera upp till 
15 fettpatroner på en laddning 
med stabil utnivå

Koppling

Precisionsbearbetad som gör den hållbar

Avluftningsventil

Avlägsnar innesluten luft inne i 
fettsprutan vilket ger problemfri 
förfyllning

Fjäderskydd

Bevarar slangens 
livslängd; förhindrar att 
den snor sig

Ergonomiskt utförande

Låg vikt med optimal balans 
gör det bekvämt för 
användaren

Påfyllningsnippel

Ren och enkel påfyllning 
från fat med hjälp av 
påfyllningspumpar 
underlättas
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B eteckning TLGB 20 och TLGB 20/110V

Display Fettmätare 
Batterimätare 
Varning vid igensatta nipplar 
Varning vid torrkörning

Fettflöde
Låg hastighet
Hög hastighet

100 ml/min  vid 70 bars tryck
160 ml/min  vid 70 bars tryck

Maximalt drifttryck  
400 bar

Maximalt topptryck 700 bar

Patroner per 
batteriladdning

 
15 patroner

Slangens längd 900 mm

Batterityp Litiumjon

Batterispänning 20 V DC maximalt (obelastat)

Batterikapacitet 1 500 mAh

Laddarens 
anslutningsspänning, V/Hz

TLGB 20
TLGB 20/110V

 
200–240 V/50–60 Hz 
110–120 V/60 Hz

Bärväskans mått 590 × 110 × 370 mm 

Vikt 3,0 kg 

Totalvikt (inklusive väska) 5,7 kg

Tekniska data

Tillbehör

TLGB 20-1 Bärrem

TLGB 20-2 20 volts litiumjonbatteri

• Snabb påfyllning: lågt tryck och hög slagvolym
• Enkel installation: allt som behövs ingår
• Tillförlitliga: testade och godkända för alla SKF smörjfetter
• Lämpliga som komplement till SKF lagersmörjningsverktyg VKN 550 

Optimal renhet när du fyller på dina fettsprutor

SKF fettpåfyllningspumpar i serie LAGF
För optimalt smörjresultat ska varje typ av fett hanteras med en egen fettspruta 

och stor vikt ska läggas vid en ren påfyllningsprocess. SKF 

fettpåfyllningspumpar är utformade för att uppfylla den målsättningen.

Beteckning LAGF 18 LAGF 50

Maximalt tryck 30 bar 30 bar 

Volym/slag Cirka 45 cm3 Cirka 45 cm3 

Lämpliga fatmått: 
innerdiameter
maximal innerhöjd

 
265–285 mm
420 mm

 
350–385 mm
675 mm

Vikt 5 kg 7 kg 

Tekniska data
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