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Simalube multipoint – automatikus, többpontos kenôanyag adagoló
kisebb anyagmennyiségekre

Új sim
alube multipoint

5x8 ml kenôanyag

A simalube multipointtal 5 kenési
pontot max. 12 hónapos idôtartam
folyamán megbízható 8 ml
kenôanyaggal lehet ellátni. Minden
kenô pont folyamatosan zsírt, vagy
olajat fog kapni. A bepattanó csat-
lakozó miatt  az adagoló edényt a
gyárban különbözô
kenôanyagokkal (zsír, olaj) töltik
fel. A választott futamidôk bár-
mikor megváltoztathatók, és ily
módon a mindenkori igényekhez
illeszthetôk

Simalube multipoint

5x8 ml kenôanyag
(zsír, vagy olaj)
Nagyon alkalmas lineáris
csapágyak kenéséhez
Futamidô 1-12 hónap
folyamatosan beállítható
A felfogó elemre bepattanó
felfogás rögzíti
Gyorscsatlakozók a 4/2,7 mm-es
csatlakozó tömlôkhöz
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Simalube multipoint standard kenôanyagok

Cikk-
szám

Alkalmazás Hôfoktartomány
a kenés helyén

Bázis olaj Sûrítô Olajviszkozitás
40°C-nál

SLM01 Univerzális zsír - 30 / + 120ºC Ásványolaj Li/Ca 118 mm2/s

SLM06 Folyékony zsír - 40 / + 110ºC Ásványolaj Li/Ca 98 mm2/s

SLM10 Élelmiszer zsír - 30 / + 140ºC Szintetikus Al 118 mm2/s

SLM14 Lánc zsír - 10 / + 90ºC Ásványolaj 68 mm2/s

Tartozékok a simalube multipointhoz

Menetes dugó
4 mm tömlôhöz

D R 1/8 R 1/4 M 5 M 6
Cikk-
szám

Cikk-
szám

Cikk-
szám

1170 1171 1172 1173

Tömlô
4 / 2,7 mm

L méterenként
2100/...m

SLM csatlakozó elem

D 5 x 4 mm
2900

Ø 52 mm (2,05 in.)
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SLM csatlakozófej
Cikkszám: 2900

4/2,7 tömlô
összesen 5 kivezetô

5 x 8 ml 
Kenôanyag

Nyomótér

Hajtófej

A simalube multipoint kenôanyag adagoló a világszerte szabadal-
maztatott gázfejlesztô cellával van meghajtva, mely 5 ke né si pontot
szolgál ki megbízható módon a kívánt mennyiségû kenôanyaggal –
mindezt napi 24 órán keresztül. Az adagolási idô 1–12 hónap között
választható.

A kontakt, többpontos kenôanyag adagoló fontosabb tulajdonságai:

– 5 kenôpontot lehet egyszerre ellátni egy készülékkel
– Ha egyszer fel van szerelve, akkor a kenôhelyek ellátása

biztonsággal megoldott
– Az 1–12 hónap közötti futamidôk fokozatmentesen állíthatók be.

A beállítások mindenkor megváltoztathatók.
– Tartalma: 5 x 8 ml kenôanyag (zsír, vagy olaj).
– Az átlátszó ház miatt a mûködés és a kenôanyag mennyisége

folyamatosan ellenôrizhetô.
– A hermetikusan zárt rendszer megakadályozza a szennyezôdést.
– Egyszerû, gazdaságos, veszélymentesítés
– Széles, környezetbarát tartozék program
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