
INTRODUCING
 THE NEXT GENERATION OF VACUUM PUMPS

n Best in class flow rates VPX7 10CFM, VP87 8 CFM, and 
VP67 6CFM that get the job done fast.  
All three pumps are lightweight & portable.

n Durable, sturdy pumps with a strong base and a small 
footprint that eliminate spills. Easy to use hose valve 
ports that keep hoses in line and easy to work around.   

n RunQuick™ Oil Change System allows oil changes on 
the fly – no need to turn off the pump and you won’t 
lose vacuum.

n Massive back-lit oil reservoir lets you clearly see the 
condition of the oil and the operation of the system 
and new removable window for cleaning.  

Pumping Innovation VPX7, VP87, VP67 
The latest industry innovations have arrived from Fieldpiece.



REVOLUTIONARY RUNQUICK™  
OIL CHANGE SYSTEM
The new pumps optimize the revolutionary RunQuick™ 
Oil Management System with an extra bottle and a 
massive backlit, removable window.  Good oil is a key 
ingredient of every evacuation.  Clearly view the pump 
oil to see the condition of the oil and the system.  Use 
only 8 ounces and replace the oil in under 20 seconds, 
even while the pump is running, without losing vacuum.  
When it’s time to change the oil, it’s quick, clean and easy.  

VPX7 VP87 VP67

Flow Rate, Nominal 10 CFM 8 CFM 6 CFM

Pump Body EPO* Aluminum alloy Cast iron Cast iron

Motor ¾ HP DC Motor ¾ HP DC Motor ½ HP AC Motor

Weight 24lbs 27lbs 29lbs

Intake port 4 in-line  
(1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”

4 in-line  
(1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”

4 in-line  
(1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”

RunQuick™ Oil Change System Two 8oz bottles of oil Two 8oz bottles of oil Two 8oz bottles of oil 

Sturdy base, small footprint
1346 cubic in    

15 x 7.8 x 11.5 
1346 cubic in    

15 x 7.8 x 11.5 
1346 cubic in    

15 x 7.8 x 11.5 

Backlit oil reservoir Yes Yes Yes

Gas ballast Yes Yes Yes

Next Gen Refrigerants A2L certified A2L certified A2L certified

* US Patent www.fieldpiece.com/patents

Fieldpiece Instruments Inc 
1636 West Collins Ave

Orange, CA 92867www.f ie ldpiece.com

V06



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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