
Automatický a vícenásobnû

   naplnitelný jednobodový

dávkovač maziva�

Celosvûtové patenty
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• vysoká bezpečnost provozu díky optické kontrole funkčnosti

   (prÛsvitné pouzdro)

• jednoduchá manipulce šetfií čas�

• šetrný díky automatickému dávkování maziva anebo oleje�

• automatické zabezpečení mazivem po celý den�

• jednoduchá montáž�

• dávkování maziva je optimálnû nastavené jeho spotfiebû�

Automatický jednobodový dávkovač maziva

– ekonomický

– univerzální a automatický

– vícenásobnû naplnitelný a ekologický

patron s

plynovými

buÀkami

kontrolní okénko

tlakový prostor

píst�

prÛsvitné

pouzdro

etiketa�

mazivo

trychtýfi�

závit R

  Patron s plynov˘mi buÀkami

  Doba pouÏití se dá jednodu‰e

  nastavit  (1 – 12 mûsícÛ)

– ekonomický�
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• možnost naplnûní vlastním mazivem�

• postupné nastavení doby mazání (1 – 12 mûsícÛ)�

• jednoduchá Ûprava nastavení množství

  maziva i za provozu

• široký program príslušenství

• rozsáhle možnosti použití�

  (staticky, dynamicky, hlavou dolÛ, pod vodou atd.)

• kompaktní velikost i pro stísnûné prostory

• teplotní rozsah od  -20° do +55° C

  vícenásobného naplnûní�

• v nabídce i s biologicky nezávadným mazivem�

• recyklovatelné�

Rozsáhlé, prakticky

orientované pfiíslu‰enství

umoÏÀuje

bezproblémovou

aplikaci dávkovaãe

maziva simalube.

simalube dodáváme ve velikosti 125 ml

nebo jak tzv. simalube shorty s objemem 60 ml.

Kompaktní velikost simalube shorty

z nûj dûlá ideální moÏnost pfii fie‰ení

problémÛ s mazáním ve stísnûn˘ch prostorech,

anebo malé spotfiebû maziva.

Pfiíslu‰enství je v‰estrannû pouÏitelné.

– Vícnásobnû  naplnitelný a ekologický

– univerzální a automatický

• opakované použití díky možnosti
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Dal‰í informace o produktech a jejich pouÏitelnosti najdete v návodû na pouÏití.

– rozmûry a standardní maziva�

–  použití

standardní maziva�

ãis. objed.   pouÏití                                 rozsah tepl.(°C)       NLGI-tfi.     zákl. olej     zahu‰Èovaã     podle DIN51502

SL01         univerzální mazivo                 -30°C/+120°C           2              min.            Li/Ca                KP2K-30

SL02         univerzální mazivo s MOS2   -25°C/+130°C           2              min.            Li                      KPFK-20

SL04         teplovzdorné mazivo             -20°C/+160°C           2              min.            Be                    KZP-20

SL06         tekuté mazivo                        -40°C/+110°  C        0              min.            Li/Ca                 KP0G-40

SL09         bio-mazivo WGK1                 -30°C/+120°C           2             synth.          Li/Ca               KPE2K-30

SL10         potrav. mazivo registrované  -30°C/+140°C          1              synth.         Al                     KHC1N-30

                 podle USDA-H1       

SL14         fietûzov˘ olej                          -10°C/+90°C            ---            min.            ---                    ---

SL15         teplovzdorné olej                     0°C/+250°C            ---            synth.         ---                    E220/320

SL64-30    bio-olej WGK1                      -30°C/+100°C          ---            synth.         ---                    CLPE300

SL70         potrav. ojel registrován          -25°C/+130°C          ---            synth.         ---                    CLPHC220

                 podle USDA-H1

Grützner GmbH

Kohlenhofstr. 60

D-90443 Nürnberg

Telefon +49-(0)911 277 399-0

Telefax +49-(0)911 277 399-99

E-Mail info@simalube.de

Internet www.simalube.de

Na poÏádání naplnûní i speciálními mazivami.
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