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Det~ørevætk, $mn ikke anvendes til konstJnlII'lælk.er beregnet t.ilindbu~ng i 1.0drette behoictt~r-
v~e eller i t'l1.d\~bundepå liggende tanke, og er et propelrøreværk h'l/t)~~~()J.'Hdak5lengennem 1;0
~stis.k .kobling t:r dir~kte kQbletcil en venl.ikr~t.kapslet elmotor l HK 920 0:1)1,Propellen er

, trebladet. og t'u~;t~pændt.på. propela.kslen ved hjælp af en kalotrnøtrik Propelak51en. b(t~re$[tf t.o
klJglelcjer. Slim er ~11.keltra.d~demdiallejer. d~r er l stand til at optage både raclial- og ak5lai-
påvirkningt!r.

Lejerne er indhyggs;:ti et hus, $01'1'1er omgivet af en keglestubfonJ.1etbppe, der ved d~n stør~te
diameter er svejst fast til en flange, på hvilken motorer! er fC\stspæ)ldrved hjælp af tapskr\J.~r,Det
$ao.1lelh:mreværk rasisp<,endesmQd en flange i beholder~ns væg ved hjælp :lr en sp<ondering,

De; to lejer '~r anbragt i et rørfonl1~t lejehus, der i begge ender er tættt;t med simmerringe, der

rorhjndr~r olie og fedt i ar tneag~ tid fra lejern~rat'1. lej~t nærmest propellen ~r der U~( to
~itnrnerrjnge, hvoraf den forreste danner tætning..meUemIeJehLtSet.og det il1dr~af' ut(1ke,n~JeJlem
de to fon-<:~itl~'5immerringc. er der iodsat ~fsta!\dsriT\g. hvorfra der genn(:!TIde}l,~glestub-

formede k.!ippt'!o~ Ih~ngcn.'er atltzlhtil fri 1& ~..~
All~ dele ilt' "øn.wærkct dt!Tkommer j 43:e'røl'ing med væsken i tanken er ud(kJr:J'::~fr.ustfrit ~tål~

kvalit~t f~."!{,og motoren er omgiv~n kappe af rustfrit stål, der er fOI:;YJ\t1l~6dned})dvendt~
I/entUnti"I1::;hllUer.Motor.kapp~ sa.Q1,f:-~l1efinder. der kommer i berøring m.~i)nælkeI11 ~)' slc:hct.

c.!...~ -':.
Rørcv~rk~t tcvef~'" nonnull m~-.."otor ror 3 >~38/)/220 volt v~ksejsrrøn~C perioder ug er for-
syner mel! l 'It gutnmikabel. ~ ~-
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Bt:sul)j.nK" nr ., ..45ICI...{J

Mowr.. 1 I';:J 10-1 I HK 920 Q/m.

.1 -: J80/220 volt vck!cJ~tr"rT1.

Nt::r!Ov'1!~t. 'D . . , . . . . . . ., Cl\.. 4j kg *
IJrLl1tOV:1ISt. .' . . , . . . . . . . . . .. - 70 - O
R.uml'lIl'lg .. . ... "" - 0.15 mJQj
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