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การหล่อลื่นที่ถูกต้องตรงจุดที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม
(The right lubricant at the right point at the right time)

การหล่อลื่นที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำาคัญ 

การเสียดสีระหว่างวัสดุเช่นโลหะหรือพลาสติกในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท�าให้เกิด
แรงเสียดทานและมีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดการสึกหรอ สารหล่อลื่นที่ออกแบบ
เฉพาะส�าหรับส่วนประกอบแต่ละอย่างจะช่วยปกป้องแบริ่ง เกียร์ หรือโซ่ และ
ลดความเสียหายจากการสึกหรอ 

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสารหล่อลื่นแบบพิเศษ
ส�าหรับทุกส่วนประกอบที่ส�าคัญในทุกอุตสาหกรรม และทุกการใช้งานที่มี
ความท้าทาย

ทางเลือกที่เพิ่มมูลค่าสำาหรับคุณ

สารหล่อลื่นเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมถึงประสิทธิภาพของโรงงาน หรือช่วย
ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น การที่เครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 
เพิ่มขึ้น การใช้พลังงานที่ลดลง การบ�ารุงรักษาน้อยลง คุณจะได้การท�าก�าไร
สูงสุดของเครื่องจักรเหล่านั้นเพิ่มขึ้น สารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง ถูกใช้โดย
บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมพลังงานจากลม อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจกับ
ทางเลือก (Solution) ที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งช่วยในการท�างานของพวกเขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการท�างานที่มีความท้าทายอย่างทุกวันนี้ เช่น 
ชว่ยให้มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อย่างสูงสุด

Klüber Lubrication 
บริษัทชั้นนำาระดับโลกสำาหรับสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ

ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรท่ีท�างานภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงหรือความเร็วสูงจะ
ต้องทนต่อแรงกดดันสูง หรือสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง : ขณะนี้มีสารหล่อลื่น

เกรดพิเศษประมาณ 2,000 ชนิดที่จ�าหน่ายอยู่ทั่วโลก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น 
ขอน�าเสนอวิธีการใช้ที่ถูกต้อง โดยการให้ค�าแนะน�าแบบเฉพาะทาง และ
ให้บริการแบบพิเศษเพื่อหาทางเลือก (Solution) ที่เหมาะสมตามหลักการ 
Tribologic คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถพัฒนาแต่งสารหล่อลื่นโดยท�างาน
ร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับลูกค้า และมีการตรวจสอบ
จากลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เราศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและ
ให้ความส�าคัญสูงสุด โรงงานผลิตสารหล่อลื่น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทั่วโลก
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ (DIN / ISO / TS 16949 หรือ DIN 
EN ISO 9001) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (DIN EN ISO 14001 หรือ eco-
audit) รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน (OHSAS 18001) 
นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO 21469  
ซึ่งเป็นมาตรฐานส�าหรับสารหล่อลื่นที่ใช้ ในส่วนที่ส�าคัญของอาหารและ 
การผลิตยา

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ สำาหรับโรงงานของคุณ

เราต้องการเป็นผู้หาทางแก้ปัญหา (Solution) ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุผล
ว่าท�าไมเราจึงไม่เพียงแต่น�าเสนอน�้ามันและจาระบีที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น 
แต่เรายังมี "แพคเกจอัจฉริยะ“ (Intelligent Package) ซึ่งจะดูแลการหล่อลื่น 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบของคุณโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ครอบคลุมการใช้งานได้หลากหลาย เครื่องจ่าย 
สารหล่อลื่นอัตโนมัติส�าหรับการหล่อลื่นแบบจุดเดียวนี้ เป็นระบบที่ได้รับ 
การออกแบบอย่างพิถีพิถัน ได้รับการออกแบบและพิสูจน์แล้ว โดยใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้าเชิงกล หรือไฟฟ้าเคมี สามารถใช้ ได้กับทั้งจาระบีมาตรฐาน 
จาระบีส�าหรับการใช้งานระยะยาว หรือจาระบีส�าหรับรับแรงดันสูง สารหล่อ
ลื่นโซ่แบบมาตรฐาน หรือสารหล่อลื่นโซ่แบบทนอุณหภูมิสูง รวมถึงจาระบี
หรือน�้ามันเกรดพิเศษ ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเลือกใช้สารหล่อลื่นเกรดพิเศษอื่น ๆ ในระบบจ่ายอัตโนมัติ ได้ตาม
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพียงแค่ติดต่อกับ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ใกล้คุณ
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Causes of rolling bearing failure

55 % of rolling bearing failures could be
prevented through the use of Klübermatic
lubricating systems!
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การหล่อลื่นอัตโนมัติด้วย Klübermatic - ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

การทำากำาไร (Profitability)

ด้วยกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และระยะเวลาบ�ารุงรักษาที่เชื่อถือได้ 
การหยุดการผลิตจะลดลงเหลือน้อยที่สุด การหล่อลื่นระยะยาวแบบต่อ
เนื่องด้วยสารหล่อลื่นคุณภาพสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักรมีความ
พร้อมท�างานตลอดเวลา การเติมสารหล่อลื่นที่สดใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในจุดเสียดทานต่าง ๆ จะช่วยลดแรงเสียดทาน ท�าให้ลดการสิ้นเปลือง
พลังงานลงอย่างมาก

การหล่อลื่นแบบ Klübermatic ช่วยลดต้นทุนได้ถึง 25%

ความเชื่อถือได้ (Reliability)

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ช่วยให้การหล่อลื่นท�างาน 
ได้อย่างมัน่ใจ ไม่มกีารปนเป้ือน และถูกต้องตลอด 24 ชัว่โมงทกุวัน ความ
พร้อมใช้งานของเครือ่งจกัรในจดุเสยีดส ีจะได้รบัการปกป้องจากสารหล่อลืน่
ทีใ่หม่อยู่เสมอ

ความปลอดภัย (Safety)

ระยะเวลาการบ�ารุงรักษานานขึ้น หมายความว่า ความถี่ในการบ�ารุงรักษา 
และพนักงานที่ต้องท�างานภายในพื้นที่อันตรายจะลดลง ดังนั้น หากมีการใช้
เครื่องจ่ายน�้ามันหล่อลื่นจาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้า
ถึง จะท�าให้ระดับความเสี่ยงในที่ท�างานลดลงอย่างมาก

การหล่อล่ืนด้วย Klübermatic ช่วยป้องกันปัญหาความล้ม
เหลวของตลับลูกปืนแบบกลิ้งได้มากถึง 55%

การหล่อลื่นด้วย Klübermatic
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 90%

จากระบบอัตโนมัติรุ่นประหยัดไปจนถึงรุ่นท๊อปที่ตอบสนองต่อทุก
ความท้าทาย
(From low-cost to high-end – automatic systems meeting 
any challenge)

ทางเลือก (Solutions) ทางเทคนิคที่คุณจะได้รับ เมื่อใช้สารหล่อลื่น คลูเบอร์ 
ลูบริเคชั่น :

• ตั้งระยะเวลาการหล่อลื่นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน
• มีสารหล่อลื่นให้เลือกใช้ ได้หลากหลายชนิด
• ระบบหล่อลื่นที่ตั้งระบบควบคุมหรือ ควบคุมโดย PLC (Programmable 

Time Control)
• การท�างานร่วมกันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยสารหล่อลื่น และอุปกรณ์

จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น
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อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food-Processing Industry)

ในอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร การหล่อลืน่มผีลต่อความปลอดภยัของอาหาร ตลอดจนต้นทนุการด�าเนนิงาน และ
ความสามารถในการผลิต คลูเบอร์ ลบูรเิคชัน่ มสีารหล่อลืน่สงัเคราะห์ทีม่ปีระสิทธิภาพสูงส�าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร สามารถเลือกใช้เคร่ืองจา่ยสารหล่อลืน่อตัโนมติัหลายชนดิ เพือ่การหล่อลืน่ทีส่ะอาด เชือ่ถือได้ และประหยัด 
นีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส�าหรับความต้องการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด สารหล่อลื่นทั้งหมดได้รับการจดทะเบยีน 
NSF H1 และได้รับการรับรองภายใต้ ISO 21469 รวมถึงฮาลาล (Halal) และโคเชอร์ (Kosher)

ทางออกที่เหมาะสมส�าหรับทุกการใช้งาน
(The right solution for every application)

อุตสาหกรรมเหล็ก (Steel Industry)

อุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นสิ่งที่ยากล�าบากทั้งส�าหรับสารหล่อลื่นและการใช้งาน 
จุดหล่อล่ืนหลายจุดยากต่อการเข้าถึงหรือต้องใช้มาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษ บางส่วนของเครื่องจักร 
สามารถเติมสารหล่อลื่นได้ ก็ต่อเมื่อเครื่องจักรหยุดท�างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ ใช้งานไม่พึงปรารถนาอย่างมาก ดังนั้น 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ไม่เพียงแต่
เสนอสารหล่อลื่นที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมีทางออก (Solution) ส�าหรับการใช้งานที่เหมาะสมด้วยเครื่องจ่ายสาร
หล่อลื่นอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Base Materials Industry)

อณุหภูมทิีส่งูและการท�างานอย่างหนกัตลอด 12 เดอืนใน 1 ปีกับฝุน่ปนูซีเมนต์ทีม่ากมาย – เง่ือนไขดงักล่าว เป็น
เงือ่นไขพ้ืนฐานในอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ทัว่โลก คลเูบอร์ ลบูรเิคชัน่ มสีารหล่อล่ืน ส�าหรบัจดัการใช้งานทกุส่วนของ
โรงงานปูนซเีมนต์ ประสบการณ์หลายทศวรรษของเรา ได้แสดงให้เหน็ว่า การใช้สารหล่อลืน่ทีเ่หมาะสม สามารถช่วย
ลดการสึกหรอ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร แม้จุดจ่ายสารหล่อลื่นที่อยู่ห่างกัน หรืออยู่
ในจุดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส�าหรับ
พนักงาน ด้วยการใช้งานด้วยเครื่องจ่ายสารหล่อล่ืนอัตโนมัติ สามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้อย่างต่อเน่ืองและ
มีความไว้วางใจได้ และเชื่อถือได้

อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมี (Chemical and Pharmaceutical Industries)

ในอตุสาหกรรมเหล่านี ้ การใช้งานสารหล่อลืน่ มข้ีอก�าหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีม่คีวามเข้มงวดมาก 
คุณต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปนเปื้อนซึ่งจะท�าให้การเลือกใช้เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติเป็นตัวเลือกที่
เหมาะสม การจ่ายสารหล่อลื่นด้วยเครื่องจ่ายอัตโนมัติด้วยปริมาณการจ่ายที่ถูกต้อง ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีสารหล่อลื่นประเภทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนเป็น NSF H1 โดย
เฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมยา โดยสารหล่อลื่นเหล่านี้ ตลอดจนวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องยังได้รับการรับรองภาย
ใต้มาตรฐาน ISO 21469



6

มีความยืดหยุ่น – สำาหรับใช้งานในจุดที่ต้องการ
Flexible – for use in demanding applications

Klübermatic FLEX เป็นเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นขนาดกะทัดรัดที่พร้อมใช้
งานสามารถใช้งานได้หลากหลายที่อุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง +60°C ช่วง
การจ่ายสารหล่อลื่นสามารถเลือกได้เป็นรายเดือนระหว่าง 1 ถึง 12 เดือน 
ปฏิกิริยาทางเคมีที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างความดันเพ่ือให้
แน่ใจว่า จะมีการจ่ายสารหล่อลื่นที่ใหม่และต่อเนื่องไปยังจุดที่ต้องการในช่วง 
เวลาที่ก�าหนด Klübermatic FLEX มีปริมาณ 60 cm3 และ 125 cm3

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

Klübermatic FLEX เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการหล่อลื่นแบบจุดเดียว ส�าหรับ
ตลับลูกปืน และ แบริ่งกาบ รางเลื่อน เกียร์แบบเปิด รางเฟืองทด ซีลเพลา และ
โซ่ ระบบหล่อลื่นนี้สามารถป้องกันฝุ่น และละอองน�้า (มาตรฐาน IP 68)

คลูเบอร์เมติก เฟล็กซ์  (Klübermatic FLEX)
ชุดหล่อลื่นแบบกะทัดรัดและยืดหยุ่นในการท�างาน
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ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

ระบบที่สมบูรณ์พร้อมการควบคุมการจ่ายตาม
ช่วงเวลาที่ตั้งไว้

• ไม่จ�าเป็นต้องใช้ชุดควบคุม เนื่องจากระบบนี้เป็น Complete set
• สวิตช์โรตารี่ส�าหรับเปิดใช้งานได้สะดวก

ช่วงการหล่อลื่นสามารถตั้งได้ระหว่าง 
1 ถึง 12 เดือนและเปิดและปิดตามความต้องการ

• มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากเวลาการจ่ายจะได้รับการปรับตามความต้องการของ
จุดที่ต้องการหล่อลื่น

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่
-20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง 140°F)

• สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
• ยืดหยุ่นส�าหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หนาวและร้อน

ประเภทของการป้องกัน มาตรฐาน IP 68 • ป้องกันน�้าและสิ่งปนเปื้อนได้ดี
• สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือมีฝุ่น

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ควบคุมการจ่าย (Drive)
ชุดผลิตแก๊ส

ชุดตั้งเวลาจ่าย
(Dispensing time)
1,2,3,…,12 เดือน

ปริมาณสารหล่อลื่น
(Lubricant volume)
60 cm3 และ 125 cm3

ข้อจำากัด อุณหภูมิ
สำาหรับชิ้นส่วนทางกล
(Temperature limits for the  
mechanical component)
-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)

แรงดันที่สร้างขึ้น (Pressure build-up)
สูงสุด 5 bar.

มาตรฐานการป้องกัน (Type of protection)
IP 68

สวิตช์แบบหมุน

แบตเตอรี่

ลูกสูบ

สารหล่อลื่น 

เกลียวนอกขนาด R1/4

ส่วนผลิตแรงดัน

สวิตช์แบบหมุน เพื่อตั้งระยะเวลา
ในการจ่ายสารหล่อลื่น 
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คลูเบอร์ เมติก โนวา (Klübermatic NOVA)
ระบบหล่อลื่นที่ใช้ ไฟฟ้าเคมีที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ

สำาหรับการใช้งานในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิค่อนข้างมาก

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของ Klübermatic NOVA กว้างมาก ตั้งแต่ 
-20°C ถึง +60°C นอกจากนี้ชุดควบคุมแบบปุ่มกดของ Klübermatic 
NOVA สามารถตั้งเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน 
ชุดควบคุมจะค�านวณปริมาณก๊าซที่ต้องใช้เพ่ือปล่อยสารหล่อลื่น
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยค�านึงถึงอุณหภูมิ
ห้อง Klübermatic NOVA ประกอบด้วยชุดควบคุมที่สามารถน�ามาใช้
ใหม่ได้ ชุด LC (LC = กระบอกสารหล่อลื่น) พร้อมวาล์วกันน�้ามันไหล
กลับ Klübermatic NOVA สามารถบรรจุจาระบี หรือน�้ามันได้ 125 
cm³ และมีฝาครอบป้องกัน

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

Klübermatic NOVA เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส�าหรับการหล่อลื่นแบบ
จุดเดียวของตลับลูกปืนและแบริ่งกาบ เฟืองเกียร์เปิด รางเฟืองทด ซีล
เพลา และโซ่ มีอุณหภูมิท�างานในช่วงอุณหภูมิกว้าง (เช่น การใช้งาน
แบบเปิดโล่ง) ระบบหล่อลื่นสามารถป้องกันฝุ่น และละอองน�้า (ตาม
มาตรฐาน IP 65) หากมีการติดตั้งอย่างเหมาะสม
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ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการชดเชยอุณหภูมิในตัว • ใช้งานสะดวก
• ตัววัดการจ่ายสารหล่อลื่น จะค�านวณการจ่ายตามอุณหภูมิ เมื่อมีการตั้งเวลาโดย

อัตโนมัติ
• เริ่มต้นการหล่อลื่นอย่างรวดเร็ว (ภายใน 1 วัน) ดังนั้นจุดหล่อลื่นจึงมีสารหล่อลื่นทันที 

หลังจากเปิดใช้งาน
• ชุดควบคุมที่สามารถน�ามาใช้ซ�้าได้

LCD และปุ่มควบคุม • ตั้งระยะเวลาจ่ายสารหล่อลื่นได้ 1 -12 เดือน
• ระยะเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตลอดเวลา
• มีการตรวจสอบสภาพการท�างานอย่างต่อเนื่องจากฟังก์ชั่นการแสดงผล

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่
-20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง 140°F)

• ใช้งานได้ทั่วไปในช่วงอุณหภูมิกว้างและอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิแตกต่างกัน

ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP 65 • ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด
• ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ตัวขับ (Drive)
แรงดันแก๊สจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
และระบบชดเชยอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

ชุดตั้งเวลาจ่ายสารหล่อลื่น
(Dispensing time) 
1, 2, 3, …,12 เดือน

ปริมาณสารหล่อลื่น
(Lubricant volume)
125 cm³

ข้อจำากัด อุณหภูมิสำาหรับชิ้นส่วนทางกล
(Temperature limits for the  
mechanical component)
-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)

แรงดันที่สร้างขึ้น (Pressure build-up)
สูงสุด 6 bar

มาตรฐานการป้องกัน (Type of protection)
IP 65

ชุดควบคุม
NOVA 

ตัวผลิตแรงดัน

สารหล่อลื่น

หน้าแปลนที่มี
เสถียรภาพในตัว
พร้อมเกลียวนอก
ขนาด R 1/4

ฝาครอบเพื่อป้องกัน ขณะเคลื่อนย้าย 
เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก 

หน้าจอ

ปุ่มกดตั้ง
โปรแกรม

ชุดควบคุม NOVA / ใช้ซ�้าได้
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คลูเบอร์เมติก สตาร์ วาริโอ (Klübermatic STAR VARIO)
ระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ

การวัดค่าที่แม่นยำาและปรับปริมาณการจ่ายสารหล่อลื่นได้

Klübermatic STAR VARIO เป็นระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ 
สามารถตั้งอุณหภูมิ และความดันได้อย่างอิสระและแม่นย�ามาก ด้วย
ระบบ Electromechanical ชุด LC (LC = กระบอกสารหล่อลื่น) สาร
หล่อลื่น และแบตเตอรี่ สามารถบรรจุสารหล่อลื่นได้ 3 ขนาด 60 cm³ 
120 cm³ และ 250 cm³ สามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ทั้งระยะเวลา
การจ่ายสารหล่อลื่น และปริมาณ LC ผ่านทางปุ่มกดและค้นหาการ
ตั้งค่าของคุณที่จอ LCD ได้ทันที 

สภาพการท�างานในปัจจุบันจะแสดงผ่านสัญญาณ LED ที่มองเห็นได้
ชัดเจน (สีแดง/เขียว) และบนหน้าจอ LCD สัญญาณไฟ LED สามารถ
มองเห็นได้จากระยะไกล

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

Klübermatic STAR VARIO ใช้ส�าหรับการหล่อลื่นแบบจุดเดียวของ
ตลับลูกปืน และแบริ่งกาบ รางเลื่อน เฟืองเกียร์เปิด รางเฟืองทด แกน
เกลียว ซีลเพลา และโซ่ 

Klübermatic STAR VARIO สามารถใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ และมีความดันที่แตกต่างกัน 
เช่น ส�าหรับการหล่อลื่นของมอเตอร์ ไฟฟ้า ระบบหล่อลื่นสามารถ
ต้านทานฝุ่นและละอองน�้าได้ หากมีการติดตั้งอย่างเหมาะสม 
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ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

ตัวขับเป็นระบบ Electromechanical พร้อม
แบตเตอรี่

• เป็นอิสระจากอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน
• มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเพียงครั้งเดียว เนื่องจากสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

ไฟเตือน LED • สัญญาณสีแดง / เขียวช่วยให้สามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอ LCD พร้อมปุ่มกดแสดงเวลาในการจ่าย
ปริมาณ
LC และสถานะการใช้งาน
LCD และปุ่มควบคุม

• การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
• การตั้งค่าที่แม่นย�าช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหล่อลื่นและประหยัดสารหล่อลื่น
• ระยะเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตลอดเวลา  

(1, 2, 3, ... 12 เดือน และปริมาตร) 
• มีการตรวจสอบสภาพคงที่เนื่องจากฟังก์ชั่นการแสดงผล
• สามารถปิดเครื่องในขณะซ่อมบ�ารุง

การสร้างแรงดันคงที่สูงสุด 6 บาร์ • สามารถติดตั้งจากระยะไกลที่ต้องมีการเดินท่อได้สูงถึง 5 เมตร (เช่น ในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง)

• เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ท�างานเนื่องจากการติดตั้งนอกพื้นที่อันตราย
• มีการท�างานได้อย่างต่อเนื่องจากการที่สามารถเปลี่ยน LC ได้ในขณะที่เครื่องจักรก�าลัง

ท�างานอยู่

การไล่ระบบ • สามารถไล่ระบบเพื่อลดการอุดตันที่จุดหล่อลื่นได้

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ตัวขับ (Drive)
ระบบ Electromechanical น�ากลับมาใช้ใหม่ได้

แหล่งพลังงาน (Power supply)
ชุดแบตเตอรี่ 4.5 V

ชุดตั้งเวลาจ่าย (Dispensing time)
1, 2 ,3 , …,12 เดือน

ปริมาณสารหล่อลื่น (Lubricant volume)
60 cm³, 120 cm³ or 250 cm³

ข้อจำากัด อุณหภูมิสำาหรับชิ้นส่วนทางกล
(Temperature limits for the  
mechanical component)
-10°C to +60°C (-14°F to +140°F)

แรงดันที่สร้างขึ้น (Constant pressure build-up)
สูงสุด 6 bar

มาตรฐานการป้องกัน (Type of protection)
IP 65

สารหล่อลื่น
(ในกรณีที่เป็นน�้ามัน 
ต้องตดิตัง้วาล์วกนัไหลกลบั)

จอ LCD พร้อมปุ่มกด

เฟืองเกียร์มอเตอร์ขับ
ชุดแบตเตอรี่

ลูกสูบ
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คำาแนะนำา:
Klübermatic STAR CONTROL มาพร้อมโหมดการท�างานแบบ TIME 
และ IMPULSE ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ในโหมด TIME 
ระบบหล่อลื่นจะปล่อยตามชั่วโมงการท�างาน ในโหมด IMPULSE จะจ่าย
สารหล่อลื่นตามปริมาณที่ถูกตั้งไว้

คลูเบอร์เมติก สตาร์ คอนโทรล (Klübermatic STAR CONTROL)
ระบบการหล่อลื่นอัตโนมัติโดยการควบคุมจากภายนอก

ปริมาณสารหล่อลื่นที่ถูกต้อง - สมำ่าเสมอโดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

Klübermatic STAR CONTROL จะจ่ายสารหล่อล่ืนไม่ว่าจะเป็นจาระบ ี หรอื
น�า้มนัในจดุทีต้่องการได้ทนัทท่ีีสตาร์ท - เพือ่ให้แน่ใจว่า มกีารหล่อล่ืนทีส่ม�า่เสมอ
และแม่นย�า Klübermatic STAR CONTROL ใช้พลงังานโดยตรงจากเครือ่งที่
ติดต้ังอยู่และสามารถเชือ่มต่อกับ PLC ของเครือ่งจกัรเพ่ือการควบคุมและตรวจ
สอบได้

Klübermatic STAR CONTROL จะจ่ายสารหล่อล่ืนออกไปโดยอตัโนมติัตราบ
เท่าทีย่งัคงมกีารเชือ่มต่อกับแหล่งพลงังาน ชดุ LC (LC = กระบอกสารหล่อลืน่) 
สามารถใช้ได้กับสารหล่อลืน่ขนาด 60 cm³ 120 cm³ หรอื 250 cm³

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

Klübermatic STAR CONTROL สามารถใช้ ได้ส�าหรับการหล่อลื่นของตลับ
ลูกปืนและแบริ่งกาบ รางเลื่อน เฟืองเกียร์เปิด รางเฟืองทด แกนเกลียว ซีลเพลา 
และโซ่ ระบบหล่อลื่นนี้ท�างานได้อย่างถูกต้องแม่นย�าในทุกเครื่องจักรที่ต้องการ
การหล่อลื่น ทั้งตามเวลาในการท�างานของเครื่องจักร และปริมาณของสาร
หล่อลื่นที่ใช้ และสามารถเชื่อมต่อกับ PLC ของเครื่องจักรได้ ระบบหล่อลื่นมี
การป้องกันฝุ่นละอองและละอองน�้าได้ โดยมีการติดตั้งอย่างเหมาะสม 
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ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ตัวขับ (Drive)
ระบบ Electromechanical ใช้ใหม่ได้

แหล่งพลังงาน (Power supply)
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจากภายนอก 
9-30 V, I

max
 0.5 A

ชุดตั้งเวลา (Runtime)
ตั้งเวลา, ตั้งจังหวะที่จ่าย

ปริมาณสารหล่อลื่น 
(Lubricant volume)
60 cm³, 120 cm³ or 250 cm³

ข้อจำากัด อณุหภูมิสำาหรบัช้ินส่วนทางกล
(Temperature limits for the mechanical component)
-20°C to +60°C ( -4°F to +140°F)

แรงดนัทีส่ร้างขึน้ (Constant pressure build-up)
สูงสุด 6 bar

มาตรฐานการป้องกนั (Type of protection)
IP 65

ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

การควบคุมผ่านเครื่องจักรเช่น ระบบ PLC • การควบคุมที่ยืดหยุ่นและการตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากระบบหล่อลื่นสามารถเชื่อมโยง
กับเครื่องจักรได้

• การเชื่อมต่อกับเครื่องจักรช่วยให้สามารถเปิดหรือปิดระบบอัตโนมัติได้
• สามารถรวมระบบเตือนความผิดพลาดเข้าด้วยกันได้
• เป็นการใช้งานสารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งจ่ายไฟจากเครื่องจักร / การติดตั้ง • แหล่งจ่ายไฟคงที่
• ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

หัวจ่าย (Drive) แบบใช้ใหม่ได้ • ได้ปริมาณการจ่ายสารหล่อลื่นที่แม่นย�า
• ตัวเครื่องใสช่วยให้สามารถตรวจสอบระดับได้

แรงดันคงที่สร้างขึ้นสูงสุด 6 บาร์ • สารหล่อลื่นสามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนกระบอกสารหล่อลื่น
ระหว่างการท�างานได้

• เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ท�างานเนื่องจากสามารถท�างานได้ไกลถึง 5 เมตร จึงท�าให้
สามารถท�างานนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้

การไล่ระบบ • สามารถไล่ระบบเพื่อลดการอุดตันที่จุดหล่อลื่นได้

สารหล่อลื่น
(ในกรณีที่เป็นน�้ามัน
ต้องติดตั้งวาล์ว
กันไหลกลับ)

ขั้วต่อสายสัญญาณ

สารหล่อลื่น

ลูกสูบ

ขนาด

จอ LCD พร้อมปุ่มกด
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คลูเบอร์เมติก โปร MP-6 และ โปรไลน์ (Klübermatic PRO MP-6 and PRO LINE)
ระบบหล่อลื่นแบบหลายจุด สูงสุด 6 จุด

จ่ายสารหล่อลื่นอย่างแม่นยำา แม้ในสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้ว

Klübermatic PRO MP-6 และ PRO LINE เป็นระบบหล่อลื่นแบบหลายจุดที่
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ สามารถตั้งเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นได้ตั้งแต่ 1 วัน
ถึง 24 เดือน สามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้สูงสุด 6 จุด จากชุดจ่ายเพียงชุดเดียว 
โดยชุดจ่ายสามารถใช้กับปริมาตรบรรจุ 250 cm³ หรือ 500 cm³ เนื่องจาก
สามารถสร้างแรงดันได้สูงสุด 25 บาร์ สารหล่อลื่นจะถูกจ่ายโดยไม่มีการสูญ
เสียแรงดันที่ความยาวท่อขนาดไม่เกิน 5 เมตร (ต่อจุดจ่าย) ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในที่ท�างานและช่วยให้หล่อลื่นได้อย่างน่าเชื่อถือในขณะที่ระบบก�าลัง
ท�างาน

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

การใช้งาน Klübermatic PRO MP-6 ประกอบด้วย: ตลับลูกปืน และแบริ่งกาบ 
เฟืองเกียร์เปิด แกนหมุน ซีลเพลาของเครื่องยนต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ปั๊ม และ
พัดลม Klübermatic PRO LINE เหมาะอย่างยิ่ง ส�าหรับการหล่อลื่นที่วาง
ระบบไว้ เช่น ในระบบหุ่นยนต์ ระบบจ่ายอัตโนมัติใช้ ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมกระดาษและ อุตสาหกรรมเหล็ก
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ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ตัวขับ (Drive)
ใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ PRO) น�ามาใช้ใหม่ได้

ชุดตั้งเวลา (Dispensing times)
ตั้งหยุดชั่วคราวในแต่ละวัน (24 ชั่วโมง) 1 วันถึง 24 เดือน 
ปริมาณสารหล่อลื่น
250 cm³ หรือ 500 cm³

ข้อจำากัด อุณหภูมิใช้งาน
(Service temperature for the mechanical 
component)
-20°C to +60°C ( -4°F to +140°F)

แรงดันที่สร้างขึ้น (Constant pressure build-up)
สูงสุด 25 bar ความยาวท่อน�้ามัน ≤ 5 m. ในการติดตั้ง

มาตรฐานการป้องกัน (Type of protection)
IP 65

ขายึด

ชุดขับ PRO / PRO LINE

ชุดจ่าย MP-6

สายสญัญาณ
PRO MP-6 
ยาว 14 ซม.

ชุดจ่าย

ข้อต่อท่อขนาด Ø 8 มม. 
ส�าหรับ PRO

ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

สามารถตั้งค่าที่ยืดหยุ่นได้ 
(การจ่ายสารหล่อลื่นตามเวลา ตามปริมาณ และตั้ง
หยุดชั่วคราวในแต่ละจุดหล่อลื่น)

• Klübermatic PRO MP-6: สามารถตั้งเวลาและปริมาณสารหล่อลื่นส�าหรับจุดหล่อลื่น
แต่ละจุดได้อย่างอิสระ

• Klübermatic PRO LINE: สามารถก�าหนดปริมาณสารหล่อลื่นที่จะจ่ายให้แต่ละจุดหล่อ
ลื่นได้อย่างอิสระ

• ปริมาณที่แตกต่างกันสามารถตั้งค่าได้ด้วยระบบเดียว

ปุ่มกดพร้อมจอแสดงผลและ LED  
(ส�าหรับการตั้งค่าการแสดงผลของจุดที่ใช้งาน แสดง
เวลา การจ่ายที่เหลืออยู่ (PRO LINE) หรือปริมาณที่
เหลืออยู่ (PRO MP-6))

• การจัดการและการก�าหนดค่าของระบบหล่อลื่นท�าได้ง่าย
• ความผิดปกติของระบบหล่อลื่นจะแสดงขึ้นทันทีโดยไฟ LED สีแดง / เขียว
• การควบคุมสถานะช่วยประหยัดเวลาและท�าให้การวางแผนของ PRO LC (LC = กระบอก

สารหล่อลื่น) แลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น 

สร้างแรงดันคงที่ได้สูงสุด 25 บาร์ • ประกอบกับท่อได้ถึง 5 เมตรต่อหนึ่งจุดจ่าย
• เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ท�างานในกรณีที่จุดหล่อลื่นยากต่อการเข้าถึง
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คลูเบอร์เมติก โปร C MP-6 และ โปร C ไลน์ (Klübermatic PRO MP-6 and PRO LINE)
ระบบหล่อลื่นที่แม่นย�าพร้อมแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ระบบหล่อลื่นแบบหลายจุดที่มีความยืดหยุ่น
มีจุดหล่อลื่นตั้งแต่ 1 ถึง 6 จุด

Klübermatic PRO C MP-6 และ PRO LINE ใช้พลังงาน
โดยตรงจากเครื่องจักรที่เชื่อมต่อและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ
ชุดควบคุม PLC ของเครื่องจักร เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
ได้ Klübermatic PRO C LINE เป็นระบบหล่อลื่นแบบหลาย
จุดพิเศษส�าหรับ Linear Guides สามารถปรับปริมาณ
สารหล่อลื่นได้อย่างแม่นย�าตามความต้องการของผู้ผลิต
เครื่องจักร

หน่วย LC (LC = กระบอกสารหล่อลื่น) ของ Klübermatic 
PRO บรรจุด้วยน�้ามันหล่อลื่น หรือจาระบีขนาด 250 cm³ 
หรือ 500 cm³ และสามารถต้ังเวลาจ่ายได้ ไม่เกิน 2 ปี การ
สร้างแรงดันสูงช่วยให้สามารถติดตั้งได้ ไกลถึง 5 เมตร (ต่อ
จุดจ่าย) เพิ่มความปลอดภัยในที่ท�างานและช่วยให้หล่อลื่นได้
อย่างน่าเชื่อถือขณะที่ระบบก�าลังท�างาน

การประยุกต์ใช้งาน (Applications)

Klübermatic PRO C LINE ใช้งานหลักส�าหรับ Linear 
Guides ตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
กระดาษ Klübermatic PRO C MP-6 ใช้งานส�าหรับตลับ
ลูกปืน แบริ่งกาบ เฟืองเกียร์เปิด และแบบแกนหมุน
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ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ตัวเครื่อง (Housing)
พลาสติกใส

ตัวขับ (Drive)
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าใช้ซ�้าได้

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (Current supply)
แหล่งจ่ายไฟภายนอก 15-30 V, 120 mA

ปริมาณสารหล่อลื่น (Lubricant volume)
250 cm³ or 500 cm³

ข้อจำากัด อุณหภูมิสำาหรับชิ้นส่วนทางกล
(Service temperature for the mechanical 
component)
-20°C to +60°C ( -4°F to +140°F)

แรงดันที่สร้างขึ้น (Constant pressure build-up)
สูงสุด 25 bar
ความยาวท่อน�้ามัน ≤ 5 m. ในการติดตั้ง

มาตรฐาน และสารหล่อลื่นพิเศษ
(Standard and special lubricating)
สามารถใช้สารหล่อลื่นได้ถึงจาระบี NLGI2

ขายึด PRO

ชุดขับ PRO

ชุดจ่าย MP-6

สายสญัญาณ
PRO MP-6
ยาว 14 ซม.

PRO bracket

ข้อต่อท่อขนาด Ø 8 มม.
ส�าหรับ PRO

ลักษณะเครื่องจ่าย (Dispenser characteristics) ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (Your benefit)

สามารถตั้งค่าที่ยืดหยุ่นได้ 
(ปริมาณสารหล่อลื่นและเวลาหยุดชั่วคราวต่อจุดจ่าย
สารหล่อลื่น)

• ปริมาณสารหล่อลื่นที่จะจ่ายสามารถก�าหนดได้เองส�าหรับแต่ละจุดหล่อลื่น
• ปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละจุด สามารถท�าได้ด้วยเพียงระบบเดียว
• การตั้งค่าระยะเวลาการหยุดชั่วคราว และปริมาณสารหล่อลื่นส�าหรับแต่ละจุดจ่าย 

สารหล่อลื่น

ปุ่มกดพร้อมจอแสดงผลและ LED
(ส�าหรับการตั้งค่าการแสดงผลของจุดที่ใช้งาน,
แสดงเวลาการจ่ายสารหล่อลื่นที่เหลืออยู่ (PRO 
LINE) หรือปริมาณที่เหลืออยู่ (PRO MP-6))

• การจัดการและการก�าหนดค่าของระบบหล่อลื่นท�าได้ง่าย
• ความผิดปกติของระบบหล่อลื่นจะแสดงขึ้นทันทีโดยไฟ LED สีแดง / เขียว
• การควบคุมระยะเวลาที่เหลือในการจ่ายสารหล่อลื่น ช่วยประหยัดเวลาและท�าให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนการจ่ายสารหล่อลื่นของ PRO LC ได้อย่างง่ายดาย

การไล่ระบบ • สามารถไล่ระบบจ่ายสารหล่อลื่นในช่วงเวลาหยุดชั่วคราว
• โหลดสูงสุดสามารถชดเชยได้
• สามารถไล่ระบบที่จุดหล่อลื่นได้ ได้แก่ ในกรณีที่ต้องการได้สารหล่อลื่นใหม่ หลังจากจุด

หล่อลื่นนั้นได้หยุดเป็นเวลานาน
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สารหล่อลื่นประเภทจาระบี อุณหภูมิใช้งาน
ตำ่าสุด
(โดยประมาณ)

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(โดยประมาณ)

NLGI
class

 รูปแบบการใช้งาน

ตลับลูกปืนกลิ้ง แบริ่งกาบ เฟืองเกียร์เปิด แกนเกลียว โซ่ และ สลิง 

Klübersynth UH1 14-151 –45 [°C]
–49 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

1 +++ +++ + ++ +

ISOFLEX Topas NCA 152 –40 [°C]
–40 [°F]

140 [°C]
284 [°F]

2 +++ ++ + ++ +

Klüberplex BEM 41-132 –40 [°C]
–40 [°F]

150 [°C]
302 [°F]

2 +++ ++ ++ ++ +

Klüberfood NH1 94-402* –30 [°C]
–22 [°F]

160 [°C]
320 [°F]

1 / 2 +++ +++ + ++ +

Klüberlub BE 71-501 –20 [°C]
–4 [°F]

140 [°C]
284 [°F]

1 ++ +++ ++ ++ +

Klübersynth BH 72-422 –20 [°C]
–4 [°F]

220 [°C]
428 [°F]

2 +++ +++ + + +

STABURAGS NBU 12/300 KP –20 [°C]
–4 [°F]

130 [°C]
266 [°F]

1 / 2 +++ ++ + ++ +

Klüberplex AG 11-462 –10 [°C]
–14 [°F]

150 [°C]
302 [°F]

2 ++ ++ +++ +++ +++

สารหล่อลื่นประเภทนำ้ามัน อุณหภูมิใช้งาน
ตำ่าสุด
(โดยประมาณ)

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(โดยประมาณ)

ค่าความหนืดที่ 40°C  รูปแบบการใช้งาน

ตลับลูกปืนกลิ้ง แบริ่งกาบ ชุดเฟืองทด แกนเกลียว โซ่ และ สลิง 

Klüberfood NH1 C 4-58* –40 [°C]
–40 [°F]

135 [°C]
275 [°F]

46 + + + + ++

Klüberfood NH1 C 8-80* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

80 + + + + +++

Klüberoil 4 UH1-150 N* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

150 +++ +++ +++ ++ +++

Klüberoil 4 UH1-220 N* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

220 +++ +++ +++ ++ +++

Klüberoil GEM 1-100 N –5 [°C]
23 [°F]

100 [°C]
212 [°F]

100 +++ +++ +++ ++ ++

Klübersynth CEH 2-100 0 [°C]
32 [°F]

280 [°C]
536 [°F]

100 + + + + +++

+++ Optimum performance / benefit   ++ High performance / benefit   + Standard น�้ามันหล่อลื่นนี้ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน NSF H1 และสอดคล้องกับ FDA 21 CFR § 178.3570 สารหล่อลื่นได้รับการพัฒนา เพื่อการสัมผัสโดย
บังเอิญด้วยผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เครื่องส�าอาง ยา หรืออาหารสัตว์ การใช้สารหล่อลื่นชนิดนี้มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความ 
น่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะน�าให้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมตามมาตรฐาน เช่น HACCP

คำาแนะนำา:
เรามสีารหล่อลืน่เกรดพิเศษอืน่ๆ อีกมากมายทีส่ามารถใช้งานกับเคร่ือง 
จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ Klübermatic กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 
คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ Klübermatic (Klübermatic product range)

การปรับการหล่อลื่นให้พอเหมาะด้วยระบบที่เหมาะสม

ตารางนี้แสดงสารหล่อลื่นท่ีพร้อมใช้งานกับเคร่ืองจ่ายน�้ามันหล่อลื่น 
Klübermatic ข้อมูลการใช้งานและผลิตภัณฑ์แสดงเป็นแนวทางในการเลือก
ใช้สารหล่อลื่น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากแผ่นพับข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านสารหล่อล่ืนของเรายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ 
เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ถูกต้องที่สุด

ในกรณีที่การใช้งานของคุณไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดี
ให้ค�าปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถปรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่าง
เช่น ซีลเพลา เป็นต้น
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สารหล่อลื่นประเภทจาระบี อุณหภูมิใช้งาน
ตำ่าสุด
(โดยประมาณ)

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(โดยประมาณ)

NLGI
class

 รูปแบบการใช้งาน

ตลับลูกปืนกลิ้ง แบริ่งกาบ เฟืองเกียร์เปิด แกนเกลียว โซ่ และ สลิง 

Klübersynth UH1 14-151 –45 [°C]
–49 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

1 +++ +++ + ++ +

ISOFLEX Topas NCA 152 –40 [°C]
–40 [°F]

140 [°C]
284 [°F]

2 +++ ++ + ++ +

Klüberplex BEM 41-132 –40 [°C]
–40 [°F]

150 [°C]
302 [°F]

2 +++ ++ ++ ++ +

Klüberfood NH1 94-402* –30 [°C]
–22 [°F]

160 [°C]
320 [°F]

1 / 2 +++ +++ + ++ +

Klüberlub BE 71-501 –20 [°C]
–4 [°F]

140 [°C]
284 [°F]

1 ++ +++ ++ ++ +

Klübersynth BH 72-422 –20 [°C]
–4 [°F]

220 [°C]
428 [°F]

2 +++ +++ + + +

STABURAGS NBU 12/300 KP –20 [°C]
–4 [°F]

130 [°C]
266 [°F]

1 / 2 +++ ++ + ++ +

Klüberplex AG 11-462 –10 [°C]
–14 [°F]

150 [°C]
302 [°F]

2 ++ ++ +++ +++ +++

สารหล่อลื่นประเภทนำ้ามัน อุณหภูมิใช้งาน
ตำ่าสุด
(โดยประมาณ)

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(โดยประมาณ)

ค่าความหนืดที่ 40°C  รูปแบบการใช้งาน

ตลับลูกปืนกลิ้ง แบริ่งกาบ ชุดเฟืองทด แกนเกลียว โซ่ และ สลิง 

Klüberfood NH1 C 4-58* –40 [°C]
–40 [°F]

135 [°C]
275 [°F]

46 + + + + ++

Klüberfood NH1 C 8-80* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

80 + + + + +++

Klüberoil 4 UH1-150 N* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

150 +++ +++ +++ ++ +++

Klüberoil 4 UH1-220 N* –30 [°C]
–22 [°F]

120 [°C]
248 [°F]

220 +++ +++ +++ ++ +++

Klüberoil GEM 1-100 N –5 [°C]
23 [°F]

100 [°C]
212 [°F]

100 +++ +++ +++ ++ ++

Klübersynth CEH 2-100 0 [°C]
32 [°F]

280 [°C]
536 [°F]

100 + + + + +++

+++ Optimum performance / benefit   ++ High performance / benefit   + Standard น�้ามันหล่อลื่นนี้ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน NSF H1 และสอดคล้องกับ FDA 21 CFR § 178.3570 สารหล่อลื่นได้รับการพัฒนา เพื่อการสัมผัสโดย
บังเอิญด้วยผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เครื่องส�าอาง ยา หรืออาหารสัตว์ การใช้สารหล่อลื่นชนิดนี้มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความ 
น่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะน�าให้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมตามมาตรฐาน เช่น HACCP
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ชิ้นส่วนเชื่อมต่อต่าง ๆ ชื่อ Art. no.

ชุดควบคุมพร้อมจอ LCD ส�าหรับ KM NOVA 838312

ชุดขับส�าหรับ KM STAR VARIO 

ชุดแบตเตอรี่ส�าหรับ KM STAR VARIO 

ชุดขับ 2.0 ส�าหรับ KM STAR CONTROL 

838566

838060

838393

สายสัญญาณส�าหรับ KM STAR CONTROL 2.0 ยาว 5 m. 

สายสัญญาณส�าหรับ KM STAR CONTROL 2.0 ยาว 10 m.

838392

838394

ฐานรองหน้าแปลนส�าหรับ KM STAR เกลียว G1/4a × G1/4i (ทองเหลือง/พลาสติก) 838401

จุกปิดกันฝุ่นส�าหรับ  KM STAR CONTROL 838259

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M6a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว G1/8a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M8x1a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M10x1a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M6a x G1/4i - สเตนเลส

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว G1/8a x G1/4i - สเตนเลส 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M8x1a x G1/4i - สเตนเลส

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M10x1a x G1/4i - สเตนเลส 

838194

838190

838196

838197

838032

838222

838224

838225

วาล์วกันย้อน ทนอุณหภูมิได้ +60°C (พร้อมวาล์วพลาสติก) - ทองเหลือง

วาล์วกันย้อน ทนอุณหภูมิได้ +60°C (พร้อมวาล์วพลาสติก) - สเตนเลส

วาล์วกันย้อน ทนอุณหภูมิได้ +150°C (พร้อมวาล์วโลหะ)

838160

838228

838217

ข้อต่องอ 45° G1/4a × G1/4i - ทองเหลือง 

ข้อต่องอ 90° G1/4a × G1/4i - ทองเหลือง

ข้อต่องอ 45° G1/4a × G1/4i - สเตนเลส

ข้อต่องอ 90° G1/4a × G1/4i - สเตนเลส

838176

838180

838038

838221

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

อุปกรณ์เสริมส�าหรับการเลือกใช้ Klübermatic
(Selected Klübermatic accessories)
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ชิ้นส่วนเชื่อมต่อต่าง ๆ ชื่อ Art. no.

ข้อต่อตรง R1/4a x G1/4i ยาว 30 mm. - ทองเหลือง

ข้อต่อตรง R1/4a x G1/4i ยาว 45 mm. - ทองเหลือง

ข้อต่อตรง R1/4a x G1/4i ยาว 75 mm. - ทองเหลือง

ข้อต่อตรง R1/4a x G1/4i ยาว 45 mm. - สเตนเลส

ข้อต่อตรง R1/4a x G1/4i ยาว 75 mm. - สเตนเลส

838212

838213

838214

838226

838227

ข้อต่อส�าหรับสายอ่อนขนาด 8 mm. เกลียวตรง G1/4a

ข้อต่อส�าหรับสายอ่อนขนาด 8 mm. เกลียวตรง G1/4i

838161

838156

สายอ่อน PSS ทนอุณหภูมิ +80°C ขนาด aØ 8 mm × iØ 6 mm

สายอ่อน PTFE ทนอุณหภูมิ +250°C ขนาด aØ 8 mm × iØ 6 mm

อแดปเตอร์สายอ่อนพร้อมติดตั้ง (ขนาดสายอ่อน aØ 8 mm) - ทองเหลือง 

838157

838159

838164

คลิปจับอเนกประสงค์ (ส�าหรับ CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA, STAR)

ขาแขวนส�าหรับยึด - ทองเหลือง

ขาแขวนส�าหรับยึด - สเตนเลส

อุปกรณ์ยึด - สเตนเลส

838402

838170

838218

838256

แปรงทาสารหล่อลื่นขนาด Ø 20 mm G1/4i

แปรงทาสารหล่อลื่นขนาด 40 x 30 mm ขั้วต่อเกลียวด้านบนขนาด G1/4i 

แปรงทาสารหล่อลื่นขนาด 60 x 30 mm ขั้วต่อเกลียวด้านบนขนาด G1/4i

แปรงทาสารหล่อลื่นขนาด 100 x 30 mm ขั้วต่อเกลียวด้านบนขนาด G1/4i

838185

838186

838187

838188

แผ่นยึดขนาด 110 × 70 × 2.5 mm - ระยะรูเจาะ 45 mm

แผ่นยึดขนาด 50 × 50 x 70 × 2.5 mm - ระยะรูเจาะ 45 mm

แผ่นยึดขนาด 50 × 70 x 70 × 2.5 mm - ระยะรูเจาะ 45 mm

แผ่นยึดขนาด 50 × 100 x 70 × 2.5 mm - ระยะรูเจาะ 45 mm

838247

838248

838249

838250
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ตัวอย่างการติดตั้งโดยตรง สำาหรับ Klübermatic STAR VARIO ตัวอย่างการติดตั้งระบบสั่งงานระยะไกล 
สำาหรับ Klübermatic STAR VARIO

ตัวขับ

กระบอกบรรจุสารหล่อลื่น

ฐานรองหน้าแปลน

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว

ตัวขับ

ตัวจับพลาสติก

กระบอกบรรจุสารหล่อลื่น

ชุดยึดจับฐานรองหน้าแปลน

แขนยึด

ข้อต่อส�าหรับท่อ

ท่อ

ข้อต่อส�าหรับท่อ

วาล์วกันย้อน

แขนยึด

ข้อต่อตรง

แปรงทาสารหล่อลื่น

อุปกรณ์ Klübermatic สำาหรับจาระบี 
(article number 838561)

อุปกรณ์ Klübermatic สำาหรับน้ำามัน
(article number 838561)

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M6a x G1/4i - ทองเหลือง อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M6a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว G1/8a x G1/4i - ทองเหลือง อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว G1/8a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M8x1a x G1/4i - ทองเหลือง อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M8x1a x G1/4i - ทองเหลือง 

อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M10x1a x G1/4i - ทองเหลือง อแดปเตอร์แปลงขนาดเกลียว M10x1a x G1/4i - ทองเหลือง

วาล์วกันย้อน ทนอุณหภูมิได้ +60°C (พร้อมวาล์วพลาสติก) - ทองเหลือง

เราขอน�าเสนอชุดประกอบจ�านวน 2 ชุดต่อไปนี้ ซึ่งมีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ส�าคัญ ส�าหรับชุดติดตั้งเริ่มต้นของชุดสารหล่อลื่น Flex NOVA หรือ STAR

ตัวอย่างการติดตั้ง (Installation example)
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พิมพ์และลิขสิทธิ์โดย : 
Klüber Lubrication München SE & Co. KG

การพิมพ์ซ�้าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนต้องได้รับการอนุญาตจาก Klüber 
Lubrication München SE & Co. KG พร้อมไฟล์ข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้
งานหรือส่งต่อได้

ข้อมูลในเอกสารนี้ได้มาจากความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังจากความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคในขณะที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่ได้เป็นการรับประกัน หรือ
รับรองผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด โดยข้อมูลทั้งหมดได้มา
จากการทดลองสารหล่อลื่น ตามวิธีการทดสอบต่าง ๆ และผลการทดสอบ 
อาจแตกต่างออกไปตามสภาวะการทดสอบที่แตกต่างออกไป เช่น ลักษณะ
ทางกล ทางเคมี ความร้อน เวลา และความดัน เป็นต้น

ขอแนะน�าให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับค�าปรึกษาที่เหมาะสมกับ
การใช้งานของคุณ

เรายินดีที่จะให้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นของเรา ซึ่งคลูเบอร์  
ลูบริเคชั่น ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งนี้ บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Klüber Lubrication – ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของคุณ
นวัตกรรมทางด้าน Tribology คือ แรงบันดาลใจของเราในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้
มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีเป้าหมายในการช่วยส่งเสริมความส�าเร็จของลูกค้าทั่วโลกในทุกอุตสาหกรรม
และภาคส่วนการตลาด ด้วยความมุ่งมั่น และเทคโนโลยีอันเหนือชั้น พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
ยาวนาน ด้วยทมีเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ ช่วยให้เราสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์สารหล่อล่ืนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงงานเพ่ือการท�างานอย่างเต็มประสทิธภิาพมาอย่างยาวนานกว่า 85 ปี


