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POMPA SMAROWA ZCA  
 
 

 
 
 
 

 

Charakterystyka wyrobu 

Pompa smarowa ZCA jest jednowylotową pompą tłocz-
kową z ręcznym napędem dźwigniowym.  
Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smar-
nego w progresywnych układach centralnego smarowa-
nia. 
Pompa moŜe tłoczyć oleje o lepkości powyŜej 50 mm2/s 
(cSt), oraz smary plastyczne o konsystencji do 2. klasy 
wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie). 
Pompa ta w sposób okresowy zasila środkiem smarnym 
węzły tarcia maszyn i urządzeń. 
W połączeniu z rozdzielaczami progresywnymi jest ona 
zalecana do stosowania na obiektach o małej i średniej 
liczbie punktów smarowania i o małym zapotrzebowaniu 

na środek smarny, przy niewielkiej rozpiętości systemu. 
Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych zasilanych 
z wylotu pompy pozwala na smarowanie do kilkudziesię-
ciu węzłów tarcia. 
Pompa moŜe być stosowana w przemyśle na róŜnych 
maszynach i urządzeniach wymagających mniej inten-
sywnego smarowania. Znajduje ona takŜe zastosowanie 
na jako źródło ciśnienia środka smarnego na pojazdach 
i maszynach roboczych, głównie na autobusach, ciągni-
kach siodłowych, maszynach budowlanych, komunal-
nych, rolniczych i leśnych.  
Podane powyŜej typowe przeznaczenie pompy nie wy-
klucza innych jej zastosowań po konsultacji z dostawcą. 

Dane techniczne 

Liczba wylotów ...............................................................1 
Ciśnienie maksymalne..........................................250 bar 
Ciśnienie robocze .................................................200 bar 
Wydajność nominalna .....................................2 cm3/ruch 
Maksymalna liczba cykli ........................................30/min 
Przyłącze wylotowe ...........................................M10x1 (f) 

Pojemność zbiornika ............................................1,3 dm3 
Środek smarny ...... smar plastyczny do 2. klasy wg NLGI 
Temperatura pracy...................................- 25 do + 60 °C 
Waga (zaleŜnie od zbiornika i osprzętu)........... ok. 3,3 kg 
Wymiary ............................................ podano na rysunku 
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Informacje uzupełniaj ące 

Mocowanie pompy 
Pompa mocowana jest do powierzchni pionowej (filar, 
rama, wspornik lub ściana). Przy wyborze miejsca mon-
taŜu, naleŜy pamiętać, Ŝe wskazane jest pozostawienie 
dostępu do pompy w celu kontroli jego pracy, napełnianie 
zbiornika. Do mocowania pompy słuŜą otwory montaŜo-
we wg rysunku. 

Zakres dostawy 
Pompa jeśli nie określono inaczej dostarczana jest jako 
zespół składający się z korpusu wraz z zamontowanymi 
elementami: 

• zbiornik smaru o pojemności 1,3 dm3, 
• złączka do napełniania, 
• odpowietrznik, 
• przyłączka wylotowa prosta na przewód o śr. zewn. 6 

mm (inne przyłączki dostępne na Ŝyczenie). 

Elementy dodatkowe 

• progresywne rozdzielacze sekcyjne typu PR 
• progresywne rozdzielacze blokowe typu BVA 
 
 
 
 

Oznaczenia wyrobu  

Pompa jest jednoznacznie określona przez: 
A/ oznaczenia katalogowe (kod) lub 
B/ nr katalogowy  
Zaleca się podawanie zarówno kodu jak i nru katalogo-
wego przy składaniu zamówienia oraz zwracaniu się 
o pomoc techniczną. 
Oznaczenie podane jest na tabliczce znamionowej, 
znajdującej się na korpusie pompy. 

Nr katalogowy i kod pompy ZCA 
Oznaczenie (kod) zawiera informacje o pojemności 
zbiornika. 

Oznaczenie - kod nr katalogowy 

ZCA 13 9450229 
 

Wymiary pompy 

 
 

 

Rys. 1 - Pompa ZCA  
1 - Zbiornik smaru 
2 - Płyta dociskowa 
3 - Uchwyt tłoczyska 
4 - Dźwignia 
5 - Blokada tłoczyska 
6 - Przyłączka wylotowa 
7 - Odpowietrznik 
8 - Złączka do napełniania 
9 - Płyta montaŜowa 

10 - Wskaźnik napełnienia 


