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USER MANUAL / BRUKSANVISNING 

Part No. / Art. Nr. / Réf.: 
11028

PORTABLE GREASE PUMP 
 

BÄRBAR FETTPUMP
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(GB) DESCRIPTION. 

Heavy duty, large capacity grease pump with three alternative lever positions, which can be used under any operating 
conditions with all types of lubricants. 16 kg leak-proof sheet metal steel container made in oval profile design for easy 
handling and good stability. Pump includes 1,5 m high pressure hose with 3-jaw hydraulic coupling. 

(S) BESKRIVNING.
Kraftig fettpump med stor kapacitet som passar alla typer av smörjmedel och arbetsföhållanden. Handtaget ställbart i tre olika 
lägen för bästa arbetsförmåga. Stålbehållare för max.16 kg fett tillverkad i ovalt utförande för enkel hantering och stor stabilitet. 
1.5 m högtrycksslang och utloppsrör med 3-backars hydraulisk koppling ingår. 

(GB) INSTALLATION. 

Assemble the lever (2) and the link (6) as shown in 
figure 2. 
Fix the link (6) to the pump body with the pin (5), 
securing it with the cotter pin (4). Fasten the lever (2) 
in one of the three holes to the piston using the wing 
screw (3) and wing nut (7). Unite the link (6) and the 
lever (2) with the other pin (5) and cotter pin (4). 
Thread the outlet hose to the outlet of the pump using 
sealing material. 

(S) INSTALLATION.

Montera handtaget (2) och länken (6) enligt figur 2. 
Fäst länken (6) vid pumpkroppen med niten (5) och 
säkra med en låspinnen (4). Montera handtaget  (2) 
vid kolvstången med hjälp av vingskruven (3) och 
vingmuttern (7). Fäst sedan länken (6) vid handtaget 
(2) med den återstående niten (5) och låspinnen (4).
Skruva fast utloppsslangen vid pumpens utlopp
(använd tätningsmedel ex.vis Loctite VVS-tätning). Fig. 2 

IMPORTANT: Please read this manual carefully before installation or 
service work is carried out.

VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning noga före installation eller 
användning samt innan något servicearbete påbörjas.
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(GB) OPERATION. 

To fill in the container, loosen the knurled screws (22) and slide aside 
the cover (23). Fill in the container with grease and compact it well to
get rid of air pockets. 
Prime the pump with several quick strokes of the pump handle until 
the grease appears through the outlet. 
By changing the position of the lever it is possible to obtain a 
pressure range from 100 bar (Pos A) to 250 bar (Pos C) with a flow 
delivery of 20, 13 or 8 grams per stroke. 

(S) ANVÄNDNING.

För att fylla behållaren, lossa på en av de lettrade skruvarna (22) och 
skjut locket (23) åt sidan. Fyll behållaren med fett och var noga med
att packa fettet för att förhindra luftfickor. Fig. 3
Avlufta pumpen genom att pumpa flera snabba slag med handtaget tills  
det kommer ut fett ur utloppet. 
Genom att ändra läge på handtaget är det möjligt att variera arbetstrycket från 100 bar (Pos A) till 250 bar (Pos C) 
och ett flöde på 20, 13 eller 8 gram per slag.  

(GB) TROUBLE SHOOTING. 
Symptom Possible reasons Solution
No or low grease delivery No grease in the container Fill in the container

Air pockets in the grease Compact the grease
Outlet valve obstructed or damaged Replace the outlet valve

The pump does not prime Air pockets in the grease Compact the grease
Grease leaks between the 
outlet valve and the outlet 
hose 

Loose hose or the hose connection is 
not sealed

Seal and retighten the hose 

(S) FELSÖKNING.
Symtom Trolig orsak Åtgärd
Det kommer inte ut något 
eller väldigt lite fett

Inget fett i behållaren Fyll på behållaren
Luftfickor i fettet Packa fettet
Utloppsventil har smuts eller är skadad Byt ut utloppsventilen

Det går inte att avlufta 
pumpen

Luftfickor i fettet Packa fettet

Det läcker fett mellan utlopp 
och slang

Slangen sitter löst eller är dåligt tätad Täta och dra åt slangen
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POS STROKE (MM) VOLUME (CM3) WEIGHT (G) PRESSURE (BAR)

A 104 26 20 100

B 72 20 13 150

C 50 15 8 250

POS SLAGLÄNGD (MM) VOLYM (CM3) VIKT (G) TRYCK (BAR)

A 104 26 20 100

B 72 20 13 150

C 50 15 8 250
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(GB) PARTS/ (S) DELAR 
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REPAIR KIT/ RESERVDELSSATS 
Included items/ Ingående delar Part. No/ Art.nr. 
4, 10, 14, 16, 17 141 56 18 

 
PARTS AVAILABLE SEPARATELY/ SEPARAT TILLGÄNGLIGA DELAR 

12 Outlet valve/ Utloppsventil 121 56 19 
24 Cover/ Lock 121 56 20 
- Hose assembly/ Utloppsslang 121 56 21 


