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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 přesně přizpůsobená konstrukčnímu dílu zabraňují
opotřebení nebo dokonce výpadku ložisek, převodů nebo
řetězů.
A přesně na to se společnost Klüber 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 nabízí po celém světě společnost Klüber
Lubrication prostřednictvím přímého prodeje více než 2000
nejrůznějších speciálních maziv odpovídající řešení společně s intenzivním poradenstvím a servisem.
V případě, že není řešení pro zvláštní tribologické požadavky
v sortimentu v daný okamžik k dispozici, společnost Klüber
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 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 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, v průmyslu základních surovin, v
potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu
stejně jako v 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 považuje za poskytovatele
řešení, nenabízíme pouze výkonné oleje a plastická maziva,
nýbrž také zároveň "inteligentní balení", která zaručí automatické mazání vašich zařízení a konstrukčních dílů. Nabízíme
výběr z našeho sortimentu maziv, který pokrývá mnoho
typických aplikací, v automatických dávkovačích maziv
pro jednobodové a vícebodové mazání.
V těchto promyšlených a osvědčených systémech na elektromechanickém a elektrochemickém základě získáváte velké
množství našich speciálních plastických maziv a olejů. Také
je možné splnit speciální požadavky, pokud jsou produkty
pro dávkovače maziv vyzkoušeny a uvolněny k použití – kontaktujte prosím poradce společnosti Klüber, kteří vám rádi
poskytnou další informace.
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Automatické dávkování Vaše výhody ve zkratce

Bezpečnost
Na základě delších intervalů výměny maziva se snižuje
frekvence údržby a tím pobyt
vašich pracovníků v nebezAutomatické mazání
pečných oblastech.
snižuje riziko úrazu až
Při používání mazacích
o 90 %
systémů Klüber v těžko
přístupných pracovních
místech se tak výrazně snižuje ohrožení osob na pracovišti.

Hospodárnost
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
Automatické mazání
zajišťují vysokou disponibilitu
snižuje náklady až
strojního zařízení. Neustálý
o 25 %
přívod čerstvého maziva na
mazané místo zajišťuje malé
tření a tím maximální snížení nákladů na energii.

Od nízkých nákladů ke špičkové technologii – automatické systémy pro každou příležitost
Společnost Klüber vám nabízí následující technická řešení:
• volitelné intervaly mazání od 1 dne až do 24 měsíců
• různá maziva
• Samočinné systémy mazání nebo mazací systémy řízené
pomocí programovatelných časových spínačů (SPS).
• spojení osvědčeného maziva Klüber a automatických
dávkovačů

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

Náklady

Snížení nákladů použitím dávkovače Klübermatic / perma

Příčiny výpadku valivých ložisek

25 %

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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Časová osa

Nedostatečné mazání!

Roky

Ruční mazání
Mazání dávkovačem Klübermatic / perma
Výpočet pro 100 mazaných míst
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Optimum

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

Ruční mazání
Mazání dávkovačem Klübermatic / perma

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 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.

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 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.

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 nabízí nejen odpovídající mazivo, ale také
praktické řešení pro jeho aplikaci prostřednictvím automatického dávkovače.

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 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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Klübermatic CLASSIC
Vstup do jednobodového mazání

Klasik mezi mazacími systémy
Klübermatic CLASSIC je použitelný ve všech oblastech s
okolními teplotami od 0 °C do +40 °C. Spolehlivá funkce
zařízení je založena na elektrochemické reakci. Dle daných
podmínek použití je možné dávkovat mazivo o objemu 120
cm3 zašroubováním různobarevného aktivačního šroubu
během 1, 3, 6 nebo 12 měsíců. Pomocí aktivačního šroubu
dojde k nárůstu tlaku max. 4 bar, píst se začne pohybovat
vpřed a dopravovat tak mazivo na příslušné místo.

Použití
Klübermatic CLASSIC je používán pro jednobodové
mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných vedení,
otevřených převodů, ozubených tyčí, vřeten, těsnění
hřídelí, řetězů a dalších součástí při okolních teplotách od
0 °C do +40 °C. Klasickými oblastmi použití jsou hornictví,
ocelářský průmysl, automobilový průmysl a strojírenství.
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Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

Cenově výhodné, plně automatické a
spolehlivé jednobodové mazání

• Ekonomický přechod od ručního k automatickému mazání

• Nízké náklady na údržbu
• Vysoká disponibilita zařízení

Jednoduchá aktivace pomocí
aktivačního šroubu a snadná instalace
s nízkými náklady na montáž

• Bezpečné zásobování ložisek malým až
mírným tlakem při normálních teplotách
použití
• Bezpečná manipulace

• Cenově výhodné a permanentní mazání
• Snadná manipulace
• Bezpečné dávkování

Kovový zásobník s plastovým víkem s
vnějším závitem

• Signalizace ukončení dávkování díky viditelnému pístu
• Možnost použití pod vodou nebo pod zemí

• Jednoduchý a spolehlivý mazací systém s
kontrolou prázdného stavu
• Univerzální použití

Schválení pro použití do prostor s
nebezpečím výbuchu

• Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

• Bezpečné a permanentní mazání v oblastech
s nebezpečím výbuchu
• Zvýšení bezpečnosti práce

Technické informace
Zásobník
Kov / průhledný plast
Aktivační
šroub

Pohon
Elektrochemická reakce

Vyvíječ plynu

Doba dávkování při 20 °C / SF01
1, 3, 6 nebo 12 měsíců

Píst

Elektrolytická
kapalina1)

Mazivo

Robustní kovový
zásobník

Objem maziva
120 cm3 oleje nebo plastického maziva
Teplotní oblast použití
0 °C až +40 °C
Nárůst tlaku
Max. 4 bar

Doby dávkování v měsících:
Doba mezi aktivací a první aplikací maziva:
1 den

120 cm³

Vnější závit
R 1/4

1)

při

0 °C

4

8

15

>18

při +10 °C

2

5

8

18

při +20 °C

1

3

6

12

při +30 °C

0,8

2

3

6

při +40 °C

0,6

1

2

3

Kyselina citronová šetrná k životnímu
prostředí
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Klübermatic FUTURA
Vizuální kontrola hladiny díky průhlednému zásobníku

Korozivzdorný mazací systém pro hygienicky citlivé
oblasti
Klübermatic FUTURA je ideální automatický mazací systém pro jednobodové mazání u zařízení, která vyžadují
hygienicky čisté okolní podmínky. Podle podmínek použití
je možné nastavit dobu dávkování maziva o objemu 120
cm3 zašroubováním aktivačního šroubu na 1, 3, 6 nebo 12
měsíců. Dávkování maziva je spouštěno elektrochemickým
procesem a mazivo je dopravováno na příslušné místo tlakem max. 4 bar.

Použitíen
Klübermatic FUTURA je systém vhodný pro jednobodové mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných vedení,
otevřených převodů, ozubených tyčí, vřeten, těsnění hřídelí
a řetězů. Tento mazací systém nachází optimální použití v
oblastech, kde musí být dodržovány hygienicky čisté podmínky. Díky odolnosti proti korozi se Klübermatic FUTURA
osvědčil kromě jiného také v potravinářském průmyslu.
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Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

Velmi kvalitní průhledný a nekorodující
zásobník maziva s integrovaným nosným držákem

• Stav hladiny maziva je možné kdykoliv
zkontrolovat
• Použití v hygienicky citlivých oblastech

• Jednoduchá vizuální kontrola stavu hladiny
• Dodržování hygienických a environmentálních předpisů

Permanentní zásobování všech
mazaných míst správným množstvím
maziva.

• Úspora maziva nastavením dávkování
množství maziva
• Menší údržba

• Zvýšení bezpečnosti práce
• Snížení nákladů na údržbu

Automatické zásobování mazaných
míst čerstvým mazivem

• Žádné vnášení nečistot na mazané místo
• Nízké náklady na údržbu daného mazaného
místa

• Permanentní domazávání
• Vyšší disponibilita zařízení
• Krátké prostoje zařízení

Nárůst tlaku pomocí elektrochemické
reakce

• Zásobování míst ložisek malým až mírným
tlakem při středních teplotách použití

• Cenově výhodné permanentní mazání
• Nízké náklady na údržbu a instalaci

Technické informace
Zásobník
Průhledný plast
Pohon
Elektrochemická reakce
Doba dávkování při 20 °C / SF01
1, 3, 6 nebo 12 měsíců
Objem maziva
120 cm3 oleje nebo plastického maziva
Teplotní oblast použití
0 °C až +40 °C
Nárůst tlaku
Max. 4 bar

Aktivační
šroub

Doby dávkování v měsících:
Doba mezi aktivací a první aplikací maziva:
1 den

Vyvíječ plynu

120 cm³

Píst

Elektrolytická
kapalina1)

Mazivo

Průhledný plastový zásobník

Integrovaný
nosný držák

Olejem plněná
jednotka se
zpětným ventilem
(červené uzavírací
víčko)

Vnější závit
R 1/4

při

0 °C

4

8

15

>18

při +10 °C

2

5

8

18

při +20 °C

1

3

6

12

při +30 °C

0,8

2

3

6

při +40 °C

0,6

1

2

3

Kyselina citronová šetrná k
životnímu prostředí

1) 
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Klübermatic STAR CONTROL IMPULSE
Individuální automatické domazávání prostřednictvím externího řízení

Přesné dávkování maziva na mazané místo – konstantní proces nezávislý na teplotě
Dávkovač Klübermatic STAR CONTROL IMPULSE ihned dodává olej nebo plastické mazivo na mazané místo – konstantně,
přesně a nezávisle na teplotě. K dávkovači Klübermatic STAR
CONTROL IMPULSE je přiváděno napětí přímo od zařízení a
dávkovač je tak možné ovládat a kontrolovat pomocí napojení na jednotku SPS. Mazací systém se skládá z pohonu a
zásobníku maziva, tzv. jednotky LC (Lubricant Container) a je
dodáván s mazivem o objemu 120 nebo 250 cm3.

Použití
Dávkovač Klübermatic STAR CONTROL IMPULSE je možné
používat pro mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných
vedení, otevřených převodů, ozubených tyčí, vřeten, těsnění
hřídelí a řetězů. Mazací systémy pracují přesně ve všech
zařízeních, kde je požadováno mazání v závislosti na chodu
stroje a kde je nutné zabránit přemazání nebo naopak nedostatečnému mazání. Připojení na jednotku SPS je možné.
Mazací systém je prachotěsný a je chráněný proti tryskající
vodě za předpokladu, že jsou jednotlivé díly systému správně
smontovány.
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Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

Řízení závislé na stroji, např. připojení k
jednotce SPS

• Řízení a zpětná vazba mazacího systému
připojením na stroj / zařízení
• Možnost vypnutí a zapnutí v závislosti na
době chodu stroje

• Flexibilní možnost řízení a přídavná možnost
kontroly výkonu mazání
• Napojení na systém hlášení poruch
• Účinné využití maziva

Napájení od stroje / zařízení

• Konstantní výkon systému na základě optimálního napájení

• Není nutná výměna baterie

Znovu použitelný pohon pro dvě různé
velikosti LC jednotky

• Dávkování množství maziva specifické pro
mazané místo
• Vizuální kontrola stavu hladiny v průhledném
zásobníku

• Přesné vyladění množství maziva pro mazané místo

Nárůst tlaku až do 5 bar

• Možnost montáže s hadicovým vedením do
délky až 3 metry

• Zvýšení bezpečnosti práce na základě zásobování těžko přístupných mazacích bodů

Systém perma STAR CONTROL IMPULSE je k dispozici na vyžádání také pro oblasti s nebezpečím výbuchu!

Technické informace
Zásobník
Průhledný plast

Dávkované množství na jeden cyklus:

Pohon - znovu použitelný
Elektromechanický

STAR CONTROL IMPULSE

LC jednotka

Doby dávkování
Impulzní řízení
Objem maziva
120 nebo 250 cm3 oleje nebo plastického maziva
Teplotní oblast použití
-10 °C až +50 °C

Dávkované množství v cm3 na 1 impulz

Kabelová přípojka

Napájení
Externí 15-30 V DC / typ. 0,2 A

Nastavení kódovacích přepínačů

Pohon
1 2

Píst
1 2

Mazivo

1 2

Nárůst tlaku
Max. 5 bar
Hladina zvukových emisí
< 70 dB(A)

LC jednotka
(průhledný plast)

1 2

M120
120 cm³

L250
250 cm³

3 4

3 4

2,11
1,06
0,53
0,26

Výběr vhodného maziva: viz str. 18
Vnější závit R1/4
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perma PRO MP-2 / PRO C MP-2
Systém pro optimální mazání dvou mazacích bodů

Přesné dávkování pro dvě mazací místa
Systém perma PRO MP-2 / PRO C MP-2 pracuje s mechanickým rozdělovačem a speciálním pohonem PRO /
PRO C. Z LC jednotky (volitelně 250 cm3 nebo 500 cm3) je
mazivo dopraveno prostřednictvím perma PRO do MP-2
a rozděleno na dva písty. Pomocí oddělených tlakových
komor pístů je mazivo dávkováno ve stejných množstvích
nezávisle na protitlacích. Na každém výstupu je dávkováno
0,25 cm3 maziva na jeden dávkovací cyklus.
Napájení u PRO MP-2 je realizováno pomocí baterie, u
systému PRO C MP-2 je používán externí zdroj napájení
(např. SPS).

Použití
Hlavními oblastmi použití pro systém PRO MP-2 jsou
valivá a kluzná ložiska v elektromotorech, ventilátorech,
větrácích, motorech pro odtah plynů vzniklých hořením
a čerpadlech, pro které je nutné zajistit malá dávkovaná
množství v jednom mazacím impulzu. Oblastmi použití
jsou ocelářský a papírenský průmysl, hornictví, teplárny
na vytápění biomasou, spalovny odpadů a automobilový
průmysl. Systém je dodáván jako kompletně smontovaná
jednotka, a je proto ihned použitelný.
•
•
•
•
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Lineární vedení
Otevřené převody
Ozubené tyče
Těsnění hřídelí

Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

PRO MP-2
Pohon pomocí baterie

• Není nutná žádná kabeláž, tím je umožněna
rychlejší a bezpečnější instalace na vhodná
místa

• Mazání obzvláště těžko přístupných míst
• Možnost snadného dodatečného vybavení

PRO C MP-2
Externí napájení
Impulzní pohon

• Automatická zpětná vazba mazacího systému připojením na řízení stroje
• Bez nutnosti výměny baterie
• Mazání je spouštěno strojním řízením (SPS)

• Vysoká disponibilita zařízení díky možnosti
optimální kontroly účinnosti mazání
• Eliminace prostojů
• Konkrétní doba mazání podle potřeby

Variabilní doby dávkování od 1 dne do
24 měsíců

• Přesné a nastavitelné intervaly mazání
• Vhodný pro použití vysoce kvalitních maziv

• Optimální zásobování mazaných míst mazivem
• Minimalizace materiálových a personálních
nákladů

Snadná výměna patron s mazivem
(PRO LC jednotka 250 cm3 nebo 500
cm3)

• Rychlá výměna LC jednotek a eliminace
záměny resp. znečištění maziva

• Snížení pracnosti
• Zvýšení bezpečnosti práce a produktivity

Technické informace
Zásobník
Kov / průhledný plast
Pohon – znovu použitelný
PRO MP-2: baterie
PRO C MP-2: externí napájení (15-30 V)
Doby dávkování
1 den až 24 měsíců

Výpočet celkového dávkovaného množství
pro stanovení nastavení doby dávkování:

PRO LC jednotka
přípojka
PRO pohonná
jednotka

Objem maziva
250 cm3 nebo 500 cm3
Teplotní oblast použití
-20 °C až +60 °C
Nárůst tlaku
Max. 25 bar
Hladina zvukových emisí
< 70 dB(A)

Počet mazacích
míst:

2

Množství maziva
pro 1 mazané
místo:

10 cm³ = 5 zdvihů*

Interval mazání:

Každých 14 dnů, tj.
336 hodin

PRO držák
MP-2 rozdělovač

10 cm3 ·
Přípojka pro
hadici PRO 8 mm

336 hodin

2

· 100 =

5,95 cm3

dávkované množství za 100
5,95 = Celkové
hodin
Výběr možného nastavení z tabulky v
návodu pro použití pro PRO / PRO C.

* 1 Zdvih běžného mazacího lisu na plastická maziva s ruční pákou = cca 1,5 g = cca 2 cm3 maziva
13

perma PRO MP-6 / PRO C MP-6
Autarkický vícebodový mazací systém pro max. 6 mazacích míst

Přesné zásobování mazaných míst mazivem také při
extrémních podmínkách
Systém perma PRO MP-6 lze dodat jako vícebodový mazací
systém s napájením pomocí baterie nebo jako perma PRO C
MP-6 s externím napájením (SPS nebo řízení strojem). Podle
doby dávkování od 1 dne až do 24 měsíců jsou mazaná
místa zásobována mazivem ze zásobníků o obsahu 250 cm3
nebo 500 cm3 z maximálně 6 výstupů. Na základě nárůstu
tlaku maximálně 25 bar dochází k rozdělování maziva na
mazaná místa bez ztráty tlaku také při použití hadicového
vedení o délce max. 5 metrů.

Použití
Oblastmi použití vícebodového mazacího systému
PRO MP-6 jsou valivá a kluzná ložiska, lineární vedení,
otevřené převody, vřetena, těsnění hřídelí převodů motorů,
generátorů, čerpadel, ventilátorů a jednotek lineárních
vedení v robotických systémech. Oblastmi použití jsou
ocelářský a papírenský průmysl, hornictví, teplárny a automobilový průmysl.
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Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

PRO C MP-6
Impulzní provoz
Patrony s mazivem (LC jednotky) o
obsahu 250 cm3 nebo 500 cm3

• Možné intervaly výměny až do 24 měsíců
• Snadná výměna LC jednotek bez nástrojů
(bajonetový uzávěr)

• Optimální zásobování mazaných míst mazivem za současné minimalizace materiálových a personálních nákladů

Ovládací tlačítko s displejem a LED

• Snadné nastavení doby dávkování a výtlaků
• Zobrazení zbytkového množství a aktivních
výtlaků
• Zobrazení funkce pomocí LED

• Snadná obsluha a kontrola mazacího systému
• Kontrola stavu na displeji

MP-6 rozdělovač se 6 výstupy - elektronické připojení

• Zásobování 1 až 6 mazaných míst stejným
množstvím maziva
• Napájení pomocí PRO pohonu

• Přesné zásobování mazaných míst mazivem

Nárůst tlaku max. 25 bar

• Možnost montáže hadicového vedení o
délce až 5 metrů

• Zvýšení bezpečnosti práce pomocí přívodu
maziva na těžce přístupná mazaná místa

Technické informace
Zásobník
Kov / průhledný plast

Výpočet celkového dávkovaného množství
pro stanovení nastavení doby dávkování:

Počet výstupů
1 - 6 jednotlivě, elektronická aktivace
Pohon - znovu použitelný
PRO MP-6: baterie
PRO C MP-6: externí napájení (15-30 V)
Doby dávkování
1 den až 24 měsíců
Objem maziva
250 cm3 nebo 500 cm3 plastického
maziva
Teplotní oblast použití
-20 °C až +60 °C
Nárůst tlaku
Max. 25 bar

PRO LC
jednotka

PRO
pohonná
jednotka
MP-6
rozdělovač

Počet mazaných
míst:

6

Množství maziva
pro 1 mazané
místo:

10 cm³ = 5 zdvihů*

Interval mazání:

Každých 14 dnů, tj.
336 hodin

PRO držák

Přípojný díl pro
hadici PRO 8 mm

Spojovací
kabel

10 cm3 ·

6

336 hodin

· 100 =

17,86cm3

Celkové dávkované množství za 100

17,86 = hodin

Výběr možného nastavení z tabulky v
návodu pro použití pro PRO / PRO C.

Hladina zvukových emisí
< 70 dB(A)

*1 Zdvih běžného mazacího lisu na plastická maziva s ruční pákou = cca 1,5 g = cca 2 cm3 maziva
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perma ECOSY
Ideální mazání olejem pro náročné aplikace

Přesné dávkování oleje pro každou aplikaci
Systém perma ECOSY realizuje mazání řetězů cíleným
nanášením mazacích olejů pomocí intervalového mazání
přesným a volně nastavitelným množstvím oleje. Pomocí
systému perma ECOSY můžete optimalizovat a zároveň
minimalizovat spotřebu maziva u aplikací, kde je k mazání používán olej. Kromě toho můžete pomocí systému
perma ECOSY mazat až 6 různých míst nezávisle na sobě
pomocí individuálních a přesných množství aplikovaného
oleje. Řízení systému perma ECOSY je možné nastavit
podle různých požadavků dané aplikace, přičemž je možné
realizovat dávkování maziva v závislosti na provozních
hodinách.

Použití
Systém perma ECOSY je možné používat pro mazání
vedení, hnacích a dopravních řetězů. Systém cíleně maže
kontaktní místa řetězů pomocí intervalového mazání
správným množstvím maziva. Přitom uživatel profituje z
větší ochrany proti korozi a zároveň dochází k menšímu
znečišťování a opotřebení. Dalším přínosem použití
tohoto systému je výrazné snížení množství používaného
oleje, čímž také aktivně přispíváte k ochraně životního
prostředí. Typickými oblastmi použití jsou jezdící schody,
výtahy a dopravní zařízení.
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Vlastnosti produktu

Vaše výhody

Váš užitek

Optimalizované plastové pouzdro
o objemu zásobníku 7 litrů

• Opětné plnění nutné jednou za dva roky
(v závislosti na počtu provozních hodin)

• Snížené náklady na údržbu
• Nízké náklady na údržbu díky delším servisním intervalům

Flexibilní ovládání čerpadla 6 výstupů

• Množství dávkování oleje nastavitelné od 0
do 9999 ml / 1000 hodin na 1 výstup

• Snížení celkové spotřeby oleje
• Snížení nákladů na čištění

Speciální konstrukce čerpadla

• Možnost čerpání mazacích olejů v rozmezí
viskozity 65 - 2000 mm2/s (40 °C) při použití
zpětného ventilu

• Široké spektrum možností použití

Multifunkční displej ve více jazycích

• Přehledná uživatelská nabídka s přímým
zobrazením údajů a parametrů
• Nejsou nutné žádné programovací znalosti

• Optimální kontrola systému
• Snadná obsluha systému bez odborných
znalostí

Nárůst tlaku max. 10 bar

• Možnost montáže hadicového vedení o
délce až 10 metrů na jeden výstup

• Zvýšení bezpečnosti práce díky přívodu
maziva na těžce přístupná mazaná místa

3 různé provozní režimy: časový provoz, • Mazání podle potřeb daného zařízení
trvalý signál, provoz pomocí senzoru

• Eliminace nedostatečného mazání resp.
přemazání
• Úspora nákladů

Technické informace
Objem náplně
7 litrů

Displej systému perma ECOSY

Zásobník
Plast

Šroubovací víko,
plnicí otvor, filtr

Počet výstupů
1 - 6 jednotlivě, elektronická aktivace
Provozní režimy
Řízení od stroje, časové řízení, provoz
pomocí senzoru
Čerpané množství
Možnost nastavení 0 až 9 999 ml /
1000 hodin na 1 výstup
Teplotní oblast použití
-20 °C až +60 °C
Nárůst tlaku
Max. 10 bar

Rozdělovač
Hadicové
přípojky pro
hadici ECOSY 6 mm

Čerpadlo

Motor

Multifunkční displej
Nastavovací tlačítka

Napájení
85-240 V AC 50/60 Hz / typ. 20 W
Hladina zvukových emisí
< 70 dB(A)
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Přehled maziv

Vyberte si optimální mazivo z přehledu

Správné mazivo pro delší životnost
Většině poškození ložisek je možné zabránit výběrem vhodného maziva pro odpovídající aplikaci. Kromě toho bezpečné
a permanentní zásobování mazaných míst optimálním mazivem zvyšuje bezpečnost provozu strojů a zařízení. Mazací
plán usnadňuje výběr správného maziva, které bylo vybráno
speciálně s ohledem na čerpatelnost v našich mazacích systémech.

Plastická maziva

Základový
olej

Viskozita
při 40 °C,
cca

Li / Ca

2

Ropný
olej

220

SF02
Vysokotlaké plastické mazivo

Li + MoS2

2

Ropný
olej

105

PMČ*) +
pevné
mazivo

2

ester +
PFPE

420

PMČ*)

0/1

Ropný
olej +
PAO

500

PMČ*) +
MoS2

0/1

Ropný
olej
+ PAO

500

SF06
Tekuté plastické mazivo

Al-Kom.

0

Ropný
olej

220

SF08
Nízkoteplotní plastické mazivo

Ca-Kom.

2

PAO

100

SF09
Biolog. odbouratelné PM

PMČ*)

2

ester

100

SF10
Potravinářské PM

Al-Kom.

1

PAO

150

SF04
Vysoce výkonné PM
SF05
Vysokoteplotní a vysokotlaké PM

PMČ = polymočovina

Oleje

Zpev
ňovadlo

Třída
NLGI

Základový
olej

Viskozita
při 40 °C,
cca

SO14
Vysoce výkonný olej

-

Olej

PAO +
ester

320

SO32
Univerzální olej

-

Olej

Ropný
olej

100

SO64
Nízkovisk. biol. odb. olej

-

Olej

ester

100

SO69
Vysokovisk. biol. odb. olej

-

Olej

ester

460

SO70
Potravinářský olej

-

Olej

PAO +
ester

220

Pro použití v potravinářském a
farmaceutickém průmyslu
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Třída
NLGI

SF01
Univerzální plastické mazivo

SF03
Vysokoteplotní plastické mazivo

*)

Zpev
ňovadlo

Biologicky odb. produkt pro všechny
aplikace

Teplotní oblast použití1)
(°C)

Otáčkový
faktor

Použití

Valivá
ložiska

Kluzná ložiska
/ kluzná vedení

Lineární vedení

Otevřené převody /
ozubené tyče

Vřetena

Těsnění hřídelí1)

Řetězy

−30 až +130

350.000







-





-

-30 až +120

350.000

-



-



-

-

-

-20 až +220

300.000





-

-

-

-

-

-20 až +160

200.000







-



-

-

-20 až +160

200.000





-



-

-

-

-20 až +130

300.000







-

-



-

-40 až +140

600.000





-

-

-

-

-

-40 až +140

300.000





-



-

-

-

-45 až +120

300.000









-

-

-

Otevřené převody /
ozubené tyče

Vřetena

Teplotní oblast použití1)
(°C)

Otáčkový
faktor

Použití

Valivá
ložiska

Kluzná ložiska /
kluzná vedení

Lineární vedení

Těsnění hřídelí1)

Řetězy

-20 až +250

-

-

-

-

-

-

-



-5 až +100

-

-



-





-



-30 až +110

-

-



-





-



-20 až +110

-

-



-





-



-30 až +120

-

-



-





-



1)

V jednotlivých případech je nutné vyzkoušet snášenlivost maziva s těsnicím materiálem, se kterým mazivo přijde do styku.
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Příslušenství
Náše obsáhlá nabídka příslušenství

Držáky

Montážní plechy / montážní úhelníky

Prodlužovací díly

Kolena

Hadicové přípojky / hadice

Redukce

Zpětné ventily

Mazací štětce / mazací kartáčky

Seznam položek a objednávkový formulář je k dispozici na adrese: www.klueber.cz
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Sestavení automatického mazacího systému

1. Jakou máte aplikaci?
Kolik chcete mazat míst?

Klübermatic CLASSIC / FUTURA
Obsah maziva 120 cm3
Aktivační šroub /
Měsíce při 20 °C s SF01

1

3

6

12

Mazivo / den [cm3]

4,0

1,3

0,7

0,3

Mazivo / týden [cm3]

28,0

9,3

4,7

2,3

Zdvihy lisu na plastická maziva / den

2-3

1

0,5

-

Zdvihy lisu na plastická maziva / týden

16-20

5-7

3,4

1-2

2. J
 aké množství maziva je vyžadováno?
Klübermatic STAR LC M120
Přepočítávací tabulka na základě zadaného dávk.
množství
Přepočet: 1 zdvih lisu na PM = cca 1,5 cm3 = 1,2 g

Obsah maziva 120 cm3
Nastavení / měsíce

1

3

6

12

Mazivo / den [cm ]

4

1,3

0,7

0,3

Mazivo / 100 hodin [cm3]

16,7

5,5

2,8

1,4

3

Mazivo / týden [cm ]

28

9,3

4,7

2,3

Zdvihy lisu na plastická maziva / den

2-3

1

0,5

-

3

3. J
 aké mazivo je vhodné pro Vaši aplikaci?
Kompletní přehled všech standardních olejů a plastických maziv naleznete na straně 18.

Zdvihy lisu na PM / 100 hodin

10-12

3-4

2

1

Zdvihy lisu na PM / týden

17-20

5-7

3-4

1-2

Klübermatic STAR LC L250 / perma PRO
LC 250
Obsah maziva 250 cm3

4. J
 aké připojovací díly jsou nutné pro montáž?

Nastavení / měsíce

1

3

6

12

Mazivo / den [cm3]

8,3

2,8

1,4

0,7

Mazivo / 100 hodin [cm ]

34,7

11,6

5,8

2,9

Mazivo / týden [cm ]

58,3

19,4

9,7

4,9

Zdvihy lisu na plastická maziva / den

5-6

2

1

0,5

Zdvihy lisu na PM / 100 hodin

22-24

7-9

3-5

1-2

Zdvihy lisu na PM / týden

36-40

12-14

6-7

3-4

1

3

6

12

16,6

5,6

2,8

1,4

Mazivo / 100 hodin [cm ]

69,4

23,2

11,6

5,8

Mazivo / týden [cm3]

116,6

38,8

19,4

9,8

3

3

Všechny připojovací díly a další příslušenství naleznete
na objednávkovém formuláři na adrese www.klueber.cz

perma PRO LC 500
Obsah maziva 500 cm3

5. P
 otřebujete pomoc?
Pro Vaše osobní poradenství ohledně sestavení
mazacího systému Vám jsou k dispozici pracovníci
našeho technického prodeje.
Tel.: +420 544 526 202
engineering@cz.klueber.com

Nastavení / měsíce
Mazivo / den [cm3]
3

Zdvihy lisu na plastická maziva / den

10-12

4

2

1

Zdvihy lisu na PM / 100 hodin

44-48

14-18

6-10

2-4

Zdvihy lisu na PM / týden

72-80

24-28

12-14

6-8
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POZNÁMKY
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Vydavatel a autorská práva:
Klüber Lubrication Austria GmbH
Dotisk, i částečný, je povolen pouze při uvedení zdroje a zaslání dokladového výtisku a pouze po dohodě se společností
Klüber Lubrication Austria GmbH.
Údaje uvedené v této technické informaci 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 vyhrazuje právo
kdykoliv změnit všechny technické údaje v této tiskovině bez
předchozího oznámení.
Klüber Lubrication Austria GmbH
Franz-Wolfram-Schererstraße 32
A-5020 Salzburg
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www.klueber.cz
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

