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Správné mazivo ve správný čas na správném místě
Na správném mazání záleží
Všude, kde v technické oblasti dochází ke styku materiálů jako
např. kovu a plastu, vzniká tření a dochází k opotřebení. Maziva
přizpůsobená konstrukčnímu dílu zabraňují opotřebení nebo
dokonce výpadku ložisek, převodů nebo řetězů.
A přesně na to se společnost Klüber Lubrication specializuje na vývoj speciálních maziv pro všechna průmyslová odvětví,
pro všechny důležité konstrukční díly a pro téměř každou
náročnou aplikaci.
Klüber Lubrication - podnik s celosvětovou vedoucí
pozicí v oblasti speciálních maziv
Ať jsou to extrémní teploty nebo vysoké otáčky, extrémní tlaky či
agresivní působení okolního prostředí, pro téměř každý požadavek
společnost Klüber Lubrication nabízí prostřednictvím více než
2000 nejrůznějších speciálních maziv formou přímého prodeje
odpovídající řešení společně s intenzivním poradenstvím a
servisem po celém světě.
V případě, že není řešení pro zvláštní tribologické požadavky
v sortimentu v daný okamžik k dispozici, společnost Klüber
Lubrication vyvine v těsné spolupráci se zákazníkem specifické
řešení na míru. Při konzultaci se zákazníky a v průběhu pravidelných auditů zjistíme individuální přání, která jsou pro nás nejvyšší
prioritou. Všechny výrobní závody společnosti Klüber Lubrication
jsou po celém světě certifikovány podle ISO / TS 16949 resp.
ISO 9000 : 2000 a validovány podle environmentálních auditů.

Mazivo – prvek s přidanou hodnotou
Společnost Klüber Lubrication chápe mazivo jako prvek
přispívající ke zlepšení funkce a účinnosti strojů a zařízení, nebo
jako prvek, který umožňuje nalézt technické řešení.
Pro provozovatele takovýchto zařízení to kromě jiného znamená
delší životnost, nižší spotřebu energie, méně údržby a tím
optimalizovanou rentabilitu strojů a zařízení.
Špičková maziva společnosti jsou používána nejrůznějšími podniky, například v oblasti získávání energie z větru, v ocelářském
průmyslu, průmyslu základních surovin, potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu a mnoha dalších odvětvích.
Naši zákazníci oceňují poskytovaná komplexní řešení, která
podporují optimalizaci procesních nákladů a zvýšení efektivity.
Mazivo jako součást řešení
Protože se společnost Klüber Lubrication považuje za poskytovatele řešení, nenabízíme pouze výkonné oleje a plastická
maziva, nýbrž také “inteligentní balení”, které zaručí automatické mazání vašich zařízení a konstrukčních dílů. Nabízíme
tedy široký sortiment maziv vhodných pro různé aplikace a to
v automatických dávkovačích pro bodové mazání. V těchto
promyšlených a osvědčených systémech na elektromechanickém a elektrochemickém základě získáváte standardní
plastické mazivo, mazivo pro dlouhodobé mazání či mazivo pro
mazání za vysokých tlaků, standardní nebo vysokoteplotní olej
pro řetězy, jakož i speciální potravinářský olej nebo plastické
mazivo. Mimo tento výběr můžete na základě vašeho přání a
v případě větší potřeby získat také další maziva v těchto automatických dávkovacích systémech, pokud jsou vyzkoušena a
uvolněna k použití – kontaktujte prosím poradce společnosti
Klüber Lubrication, kteří vám rádi sdělí další informace.
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Automatické dávkování dávkovačem Klübermatic vaše výhody ve zkratce
Hospodárnost

Bezpečnost

Na základě nepřetržitých výrobních procesů
a plánovatelných intervalů údržby dochází ke snížení
výpadků ve výrobě na minimum.
Kontinuální bezúdržbové a dlouhodobé mazání a konstantně
vysoká kvalita maziva zajišťují vysokou disponibilitu strojního
zařízení. Neustálý přívod čerstvého maziva na mazané místo
zajišťuje malé tření a tím maximální snížení nákladů na energii.

Na základě delších intervalů výměny maziva se snižuje frekvence
údržby a tím pobyt vašich pracovníků v nebezpečných
oblastech. Při používání mazacích systémů od společnosti
Klüber Lubrication v těžko přístupných pracovních místech se
tak výrazně snižuje ohrožení osob na pracovišti.
Mazání pomocí systému Klübermatic snižuje riziko úrazu až o 90 %

Mazání pomocí systému Klübermatic snižuje náklady až o 25 %

Od nízkých nákladů ke špičkové
Spolehlivost

technologii – automatické systémy

Automatické mazací systémy společnosti Klüber Lubrication zajišťují spolehlivé, čisté a přesné mazání 24 hodin denně
po mnoho roků. Na základě přívodu čerstvého maziva je tak
zajištěna disponibilita strojního zařízení.
Mazání pomocí systému Klübermatic snižuje výpadky
valivých ložisek o 55 %

Náklady

Snížení nákladů použitím dávkovače KM

25 %

pro každou příležitost
Společnost Klüber Lubrication vám nabízí následující
technická řešení:
–– volitelné intervaly mazání od 1 dne až do 12 měsíců
–– různá maziva
–– samočinně řídící systémy mazání nebo mazací systémy
řízené pomocí programovatelných časových spínačů
–– spojení osvědčeného maziva od společnosti
Klüber Lubrication a automatických dávkovačů

Příčiny výpadku valivých ložisek

20 %
ostatní příčiny
výpadku

Přemazání

20 %

pevné
nečistoty

5%

15 %

nedostatečné
množství
maziva

Porovnání dávkování maziva

kapalné
nečistoty

20 %
20 %

staré mazivo

nevhodné
mazivo
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Ruční mazání
Mazání dávkovačem Klübermatic

Výpočet pro 100 mazaných míst
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Optimum

Časová osa

Nedostatečné mazání

Roky

55 % výpadků valivých ložisek je možné
eliminovat používáním mazacích systémů
Klübermatic!

Ruční mazání
Mazání dávkovačem Klübermatic

Pro každou aplikaci odpovídající řešení
Potravinářský průmysl
V potravinářském průmyslu má mazání vliv jak na bezpečnost vyráběných potravin, tak na provozní
náklady a produktivitu. Společnost Klüber Lubrication nabízí kompletní program syntetických maziv
s vysokou účinností pro průmysl zpracování potravin. Vybraná maziva jsou k dostání také v automatických dávkovačích, které pracují čistě, bezpečně a ekonomicky. Tyto dávkovače jsou brány
do úvahy zejména při vysokých požadavcích na hygienu. Většina těchto maziv je registrována podle
NSF pro kategorii H1 a mají certifikaci podle ISO 21469, jakož i Halal a Kosher certifikaci.

Ocelářský průmysl
Prostředí a teploty v ocelářském průmyslu představují extrémní podmínky jak pro používaná maziva,
tak pro jejich aplikaci. Mnoho mazaných míst se nachází v těžko přístupných oblastech, nebo
představují bezpečnostní riziko. Mazivo je možné na takováto místa aplikovat pouze za klidového stavu,
což samozřejmě není žádoucí. Pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a disponibility strojního
zařízení společnost Klüber Lubrication nabízí nejen odpovídající mazivo, ale také praktické řešení pro jeho
aplikaci prostřednictvím automatického dávkovače.

Průmysl základních surovin
Extrémní teploty, celoroční trvalá zatížení a tuny cementového prachu – takové extrémní podmínky se
každodenně vyskytují v průmyslu výroby cementu po celém světě. Společnost Klüber Lubrication nabízí
maziva pro všechny provozní prostory cementárny. Zkušenosti v průběhu desetiletí ukázaly, že správné
mazivo snižuje opotřebení a náklady a že stroje mohou být provozovány spolehlivě. Byla identifikována
mazaná místa, která jsou těžko přístupná a která pro zaměstnance představují vážné bezpečnostní riziko.
Tato místa mohou být dlouhodobě a spolehlivě mazána za nízkých nákladů pomocí automatických
dávkovačů maziv.

Chemický a farmaceutický průmysl
Speciálně v těchto odvětvích jsou kladeny vysoké požadavky na maziva a bezpečnost provozu,
je vyžadováno dodržování přísných nařízení. Je zcela bezpodmínečně nutné zabránit riziku kontaminace.
V tomto případě automatické dávkovače maziva představují optimální řešení.
Kromě toho přesné a automatické dávkování maziva podporuje dodržování mnoha nařízení. Speciálně
pro farmaceutický průmysl společnost Klüber Lubrication nabízí široký sortiment maziv registrovaných
podle NSF pro kategorii H1. Tato maziva jakož i jejich výroba jsou certifikovány podle ISO 21469.
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Použitím systému

Plastická maziva

Dolní teplotní
oblast
použití 1 ), cca

Horní teplotní
oblast
použití 1 ), cca

Standardní plastické mazivo
POLYLUB GA 352 P

−35 [ °C ]
−31 [ °F ]

120 [ °C ]
248 [ °F ]

Plastické mazivo pro dlouhodobé
mazání STABURAGS NBU 12

−15 [ °C ]
5 [ °F ]

130 [ °C ]
266 [ °F ]

Vysokotlaké plastické mazivo
Klüberlub BE 71-501

−20 [ °C ]
−4 [ °F ]

160 [ °C ]
320 [ °F ]

Potravinářské plastické mazivo
Klüberfood NH1 94-402 2 )

−30 [ °C ]
−22 [ °F ]

140 [ °C ]
284 [°F ]

k optimálnímu mazání
V tomto přehledu bychom vám chtěli představit maziva
společnosti Klüber Lubrication, která jsou k dostání
společně s dávkovači. Uvedené použití a parametry
produktů vám mají usnadnit jejich výběr. Další informace naleznete v produktové informaci. K dispozici
jsou vám také naši specialisté, kteří vám rádi pomohou
s výběrem optimálního maziva.
A nejen tehdy - také v případě, že hledáte správné
řešení pro vaši aplikaci, mohou vám naši specialisté
zpravidla výrazně pomoci. Dávkovače maziv
Klübermatic mohou být používány také pro další
konstrukční díly jako například těsnění hřídelí.

Mazací oleje

Řetězový olej
Klüberoil GEM 1 - 68 N
Vysokoteplotní olej
Klübersynth CEH 2 - 100
Potravinářský olej
PARALIQ P 150 2 )

Dolní teplotní
oblast
použití 1 ), cca

Horní teplotní
oblast
použití 1 ), cca

−15 [ °C ]
5 [ °F ]

100 [ °C ]
212 [ °F ]

0 [ °C ]
32 [ °F ]

280 [ °C ]
536 [ °F ]

−15 [ °C ]
5 [ °F ]

100 [ °C ]
212 [ °F ]

1) Údaje o teplotní oblasti použití jsou směrné údaje, které závisí na složení maziva, předpokládaném
účelu použití a technice aplikace. Maziva mění podle druhu mechanicko-dynamického namáhání
a v závislosti na teplotě, tlaku a čase svoji konzistenci, smykovou viskozitu resp. viskozitu.
Tyto změny znaků mohou mít vliv na funkci konstrukčních dílů.
Další údaje k produktu naleznete v příslušné produktové informaci.
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Třída NLGI

Použití

Valivá ložiska

Kluzná ložiska /
kluzná vedení

Otevřené převody /
ozubené tyče

Závitová vřetena

Řetězy

2

•

•

•

•

–

2/3

•

•

•

•

–

1

•

•

•

–

–

1/2

•

•

–

–

–

Viskozita při
40 °C / 104 °F,
cca

Použití

Valivá ložiska

Kluzná ložiska /
kluzná vedení

Otevřené převody /
ozubené tyče

Závitová vřetena

Řetězy

68

•

•

•

•

•

105

–

–

–

–

•

150

–

–

–

–

•

2) Produkt má certifikaci kategorie H1, tzn., že je určen a registrován pro aplikace, kde existuje možnost náhodného, technicky nevyhnutelného kontaktu s potravinami. Zkušenosti s tímto
produktem ukázaly, že mazivo může být za podmínek uvedených v produktové informaci použité také pro příslušné aplikace ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Pro tento výrobek
nejsou k dispozici výsledky specifických testů týkající se jeho použití ve farmaceutickém průmyslu (např. biokompatibilita), jak je vyžadováno za okolností pro citlivé aplikace ve farmaceutickém
průmyslu. Z tohoto důvodu je před použitím produktu nutné provést odpovídající analýzy rizik a přijmout vhodná opatření ze strany výrobce a uživatele farmaceutických zařízení pro vyloučení
rizika poškození zdraví a poranění osob.
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Klübermatic NOVA
Elektrochemický mazací systém pracující nezávisle na teplotě

Pro oblast aplikace s vysokými
teplotními výkyvy
Systém Klübermatic NOVA je použitelný pro všechny aplikace
v teplotním rozmezí od – 20 ° C do + 60 ° C. Pomocí seřizovacího
tlačítka na řídicí jednotce systému Klübermatic je možné zadat
dobu dávkování obsahu maziva od 1 do 12 měsíců.
Řídicí jednotka při zohlednění okolní teploty vypočítá požadované
množství plynu pro konstantní a bezpečné nadávkování maziva.
Dávkovač Klübermatic NOVA se skládá z řídicí jednotky pro
opětné použití, LC jednotky ( LC = Lubricant Canister, nádržka
s mazivem ) s integrovaným zpětným olejovým ventilem - jednotka je naplněná 130 cm3 plastického maziva nebo oleje –
a ochranného krytu.

Použití
Dávkovač Klübermatic NOVA je praktický zejména pro bodové
mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných vedení, otevřených
převodů, ozubených tyčí, těsnění hřídelí a řetězů v oblastech
s vysokými teplotními výkyvy ( např. pro venkovní aplikace ).
Mazací systém je prachotěsný a je chráněný proti tryskající
vodě ( podle IP  65 ) za předpokladu, že jsou jednotlivé díly
správně smontovány.
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Charakteristika dávkovače maziva

Výhody použití

Elektronická řídicí jednotka s
integrovanou teplotní kompenzací

–– Snadná manipulace
–– Nastavení doby chodu s automatickým zohledněním teploty, dávkování je tak nezávislé na okolní
teplotě po celou dobu
–– V porovnání s ostatními dávkovači maziva na elektrochemickém základě výrazně rychlejší první
záběh ( v průběhu pouze jednoho dne ). Mazané místo je tak kontinuálně zásobováno mazivem
ihned po jeho aktivaci
–– Řídicí jednotku je možné opět znovu použít

LCD displej a seřizovací tlačítko

–– Doba dávkování obsahu nádržky může být proměnlivě nastavena od 1 do 12 měsíců
–– Nastavení doby dávkování je možné provést kdykoliv podle potřeby
–– Možnost stálého monitorování stavu, je indikován provozní stav

Teplotní oblast použití
od – 20 do + 60 °C ( -4 až 140 ° F )

–– Univerzální použití v široké teplotní oblasti, také při vysokých teplotních výkyvech

Schválení pro výbušné
prostředí Ex - závěr IP 65

–– Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
–– Zvýšení bezpečnosti práce

Technické informace

Zásobník
Průhledný plast
Pohon
Vývin plynu v komoře způsobený
elektrochemickou reakcí s
elektronickou kompenzací teplot

Řídící jednotka NOVA

Seřizovací
tlačítko

Vyvíječ plynu

Doba dávkování maziva
1, 2, 3, ..., 12 měsíců
Objem maziva
130 cm³
Teplotní oblast použití
- 20 až + 60 ° C ( - 4 až 140 ° F ),
případné omezení záleží na
příslušném použitém mazivu
Nárůst tlaku
Max. 6 bar
Schválení
CE, ochrana proti výbuchu

Displej

Řídicí jednotka NOVA s možností
vícenásobného použití
Mazivo

Stabilní nosný
držák s vnějším
závitem R 1/4

Ochrana při přepravě a ochranný kryt
proti pronikání prachu a nečistot
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Klübermatic STAR VARIO
Přesné mazání nezávislé na teplotě

Přesné a individuální dávkování maziva
Dávkovač Klübermatic STAR VARIO funguje plně automaticky
a nezávisle na teplotě a poskytuje přesnou aplikaci na základě
nejpřesnějšího dávkování maziva za 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.
Dávkovač se skládá z elektromechanické pohonné jednotky,
LC jednotky s náplní 120 cm3 maziva a sady baterií. Provozní
stav je možné kontrolovat pomocí LED displeje, čímž lze identifikovat prázdný zásobník nebo závadu na dávkovači.

Použití
Dávkovač Klübermatic STAR VARIO se používá zejména
pro bodové mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných vedení,
otevřených převodů, ozubených tyčí, závitových vřeten, těsnění
hřídelí a řetězů. Na základě maximálně přesného dávkování je
dávkovač Klübermatic STAR VARIO používán také pro oblasti
s vysokými výkyvy teplot a pro aplikace s různými požadavky
na tlak, např. pro mazání elektromotorů. Mazací systém je
prachotěsný a je chráněný proti tryskající vodě za předpokladu,
že jsou jednotlivé díly správně smontovány.

10

Charakteristika dávkovače maziva

Výhody pro použití

Elektromechanický pohon

–– Nezávislý na teplotě, tlaku a vibracích
–– Vysoká disponibilita zařízení
–– Možnost opětného použití

LED diody na pohonné jednotce

–– Jednoduché vizuální sledování umožňující rychlejší kontrolu
–– Menší riziko nehod

Provoz na baterie

–– Rychlá a snadná montáž
–– Není nutné kabelové připojení, vysoká flexibilita a úsporná montáž na vzdálených místech
–– V případě potřeby ( klidový stav zařízení ) je možné dávkovač vypnout, aby nedocházelo
ke zbytečné aplikaci maziva

Konstantní nárůst tlaku max. 5 bar

–– Možnost použití hadicového vedení až 3 metry ( např. v oblasti s vysokými teplotami )
–– Zvýšení bezpečnosti práce na základě automatického dávkování maziva na špatně přístupná
mazaná místa

Technické informace
Dávkované množství na jeden cyklus

Zásobník
Průhledný plast
Pohon
Elektromechanický,
možnost opětného použití
Zdroj napětí
Klübermatic STAR VARIO sada baterií

Spínač/
vypínač

Pohon

Nastavení
času
Kódovací
přepínač

M120,
120 cm³

Baterie

1 měsíc

1 : 30

0.26 cm³

3 měsíce

4 : 37

0.26 cm³

6 měsíců

9 : 17

0.26 cm³

12 měsíců

18 : 36

0.26 cm³

1 2

Objem maziva
120 cm3 *)

Nárůst tlaku
Max. 5 bar

Doba
přestávky
(h:min)

3 4

Doba dávkování maziva
1, 3, 6 nebo 12 měsíců

Teplotní oblast použití
- 10 až + 50 °C ( +14 až 122 ° F ),
případné omezení záleží na
příslušném použitém mazivu

Doba
dávkování

Píst
Mazivo

1 2
LC jednotka
( nádržka
s mazivem,
průhledný
plast )

Vnější závit R 1/4

1 2

Schválení
CE, hladina zvukových emisí < 70 dB  ( A )
1 2

*)

Na přání zákazníka při větším počtu kusů možnost dodávky také o obsahu 60 cm³ nebo 250 cm³.
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Klübermatic STAR CONTROL TIME
Individuální automatické domazávání na základě externího řízení

Přesné dávkování maziva na mazané
místo – konstantní proces nezávislý
na teplotě
Dávkovač Klübermatic STAR CONTROL TIME ihned dodává
olej nebo plastické mazivo na mazané místo – konstantně,
přesně a nezávisle na teplotě. Dávkovač Klübermatic STAR
CONTROL TIME je napájen přímo ze zařízení a připojením
na jednotku programovatelného časového spínače může být
ovládán a kontrolován. Klübermatic STAR CONTROL TIME
tedy automaticky aplikuje nastavené množství maziva, pokud
je napájen. LC jednotka je dodávána se zásobníkem o objemu
120 cm3.

Použití
Dávkovač Klübermatic STAR CONTROL TIME je možné
používat pro mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných
vedení, otevřených převodů, ozubených tyčí, závitových vřeten,
těsnění hřídelí a řetězů. Tyto mazací systémy pracují přesně
ve všech zařízeních, kde je požadováno mazání v závislosti
na chodu stroje a kde je nutné zabránit přemazání. Připojení
na jednotku programovatelného časového spínače je možné.
Mazací systém je prachotěsný a je chráněný proti tryskající vodě
za předpokladu, že jsou jednotlivé díly správně smontovány.
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Charakteristika dávkovače maziva

Výhody pro použití

Řízení závislé na stroji, např. připojení
na jednotku programovatelného
časového spínače

–– Mazací systém může být napojen na stroj. V takovém případě může systém dávat zpětná hlášení
a tím je umožněno flexibilní řízení a přídavná kontrola mazacího procesu.
–– Díky napojení na stroj se může systém automaticky zapínat a vypínat.
–– Je možné napojení na systém hlášení poruch
–– Efektivní využití aplikovaného maziva

Napájení ze stroje / zařízení

–– Konstantní napájení
–– Není potřeba výměny baterií

Možnost opětného použití pohonu

–– Přesně nastavení množství maziva na základě dávkování množství
nutného pro specifické mazané místo
–– Průhledný zásobník umožňuje vizuální kontrolu stavu hladiny maziva

Nárůst tlaku až do 5 bar

–– Možnost použití hadicového vedení až 3 metry (např. v oblasti s vysokými teplotami)
–– Zvýšení bezpečnosti práce na základě automatického dávkování maziva na špatně přístupná
mazaná místa

Technické informace
Dávkované množství na jeden cyklus

Zásobník
Průhledný plast
Pohon
Elektromechanický,
možnost opětného použití

STAR CONTROL TIME:
Dávkované množství v cm3
na 100 provozních hodin

Kabelová přípojka

LC jednotka

M120,
120 cm³

Zdroj napětí
Externí 15 − 30 V DC / typ. 0,2 A
Doba chodu
Klübermatic STAR CONTROL TIME:
časové řízení

Nastavení
kódovacích
přepínačů

Pohon

Objem maziva
120 cm3 *)
Teplotní oblast použití
- 10 až + 50 ° C ( + 14 až 122 ° F ),
případné omezení záleží
na příslušném použitém mazivu
Nárůst tlaku
Max. 5 bar

Doba
přestávky
( h : min )

3 4

1 : 30

16.67 cm³

4 : 37

5.56 cm³

9 : 17

2.78 cm³

18 : 36

1.39 cm³

1 2
Píst

Mazivo

1 2

LC jednotka
( průhledný
plast) )

Schválení
CE, hladina zvukových emisí
< 70 dB ( A )

1 2
Vnější závit R 1/4

1 2
*)

Na přání zákazníka při větším počtu kusů možnost dodávky také o obsahu 60 cm³ nebo 250 cm³.
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Základní sady Klübermatic

Přechod z ručního na automatické mazání bychom vám chtěli
umožnit co nejjednodušší a nejpohodlnější. Proto jsme
pro každý typ dávkovače maziva vytvořili tzv. základní sadu,
která v normálním případě obsahuje všechny nutné součásti.
Můžete tedy začít bez pracného zkoumání a bez složitého
výběru jednotlivých součástí. Sada obsahuje redukční kusy
v běžných velikostech závitů, aby bylo možné např. odstranit
stávající mazací hlavice ze stroje a namontovat zvolený
dávkovač maziva s nádržkou.

Vaše výhody ve zkratce:
–– Snadné objednání na základě jednoho čísla položky
–– Úspora oproti jedné jednotlivé objednávce
–– Všechny komponenty nutné pro normální případ jsou
obsažené v sadě

Základní
sada

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

Obsah

Řídicí jednotka NOVA s LCD displejem

Pohon STAR VARIO

Pohon STAR CONTROL TIME

++ NOVA LC 130 s baterií, ochranným
krytem a nosným držákem

++ balení baterií STAR VARIO
++ STAR LC M 120

++ kabel STAR CONTROL ( 5 m )
++ STAR LC M 120

1 redukční kus G1/8a x G1/4i
1 redukční kus M6a x G1/4i
1 redukční kus M8x1a x G1/4i
1 redukční kus M10x1a x G1/4i

1 nosný držák STAR G1/4a x G1/4i
1 redukční kus G1/8a x G1/4i
1 redukční kus M6a x G1/4i
1 redukční kus M8 x 1a x G1/4i
1 redukční kus M10 x 1a x G1/4i

nosný držák STAR G 1/4 a x G 1/4 i
1 redukční kus G 1/8a x G 1/4i
1 redukční kus M 6a x G 1/4i
1 redukční kus M 8x1a x G 1/4i
1 redukční kus M 10x1a x G 1/4i

Integrovaný olejový zpětný ventil
u jednotek LC plněných olejem

Olejový zpětný ventil do teploty + 60 °C /
+ 140 °F ( mosaz s plastovým ventilem )
u jednotek LC plněných olejem

Olejový zpětný ventil do teploty + 60 °C /
+ 140 °F ( mosaz s plastovým ventilem )
u jednotek LC plněných olejem
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Klübermatic STAR CONTROL TIME

Vydavatel a autorská práva:
Dotisk, i částečný, je povolen pouze při uvedení zdroje a zaslání dokladového výtisku a pouze po dohodě
se společností Klüber Lubrication München KG.
Údaje uvedené v této technické publikaci jsou
založeny na našich všeobecných zkušenostech
a znalostech v době tisku a mají technicky
vzdělanému čtenáři poskytnout pokyny pro možná
použití. Informace o produktu však neobsahují
žádné zajištění vlastností nebo záruku vhodnosti
produktu pro jednotlivé případy. Použivatele
nezbavují od toho, aby nejdříve odzkoušel použití
vybraného produktu zkouškou. Doporučujeme
individuální poradenský rozhovor a na přání a podle
možnosti dodáme k dispozici zkušební vzorky.
Produkty společnosti Klüber jsou kontinuálně
zdokonalovány. Proto si společnost Klüber
Lubrication München KG vyhrazuje právo kdykoliv
změnit všechny technické údaje v této tiskovině
bez předchozího oznámení.
Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Spolková republika Německo
Soudní příslušnost München
HRA 46624

15

www.klueber.com
Klüber Lubrication - your global specialist
Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Prostřednictvím osobní péče a poradenství pomáháme našim zákazníkům k úspěchu - po celém světě, ve všech průmyslových
odvětvích a ve všech tržních segmentech. Pomocí sofistikovaných inženýrskotechnických
konceptů a se zkušenými kompetentními spolupracovnicemi a spolupracovníky již
po více než 80 roků poskytujeme řešení pro rostoucí požadavky na výkonná a ekonomická
speciální maziva.

Podnik skupiny Freudenberg

