Montaj hattınızda yüksek verimlilik
Otomotiv endüstrisinde MRO süreçleriniz için özel yağlayıcılar

Ekonomik ve verimli operasyon
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Ekipmanlarınızın ve bu ekipmanların bakımının maliyetleri oldukça
yüksektir. Yağlayıcılar bakım giderleri ve makinelerin çalışma
ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bir yağlayıcıya
yapılan, bakım ve tamirat giderlerine göre daha küçük bir yatırım
büyük farklar yaratabilir.
Montaj tesisleri, Bakım, Onarım ve İşletme (MRO)’de
yağlama mühendisliğinin en son teknolojisine ulaşmak
istiyorlarsa, gereksinimleri için en iyi yağlama çözümlerini
bulmak zorundadırlar. Bakım aralıklarının uzatılması, makine
ekipmanlarnın ömürlerinin uzaması ve dış faktörlerin azalması
hakkında sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Eğer bugüne dek Klüber Lubrication MRO çözümleriyle
tanışmadıysanız, uzmanlarımız teknik ve ekonomik olarak
tesisinize uygun MRO çözümlerini bulmakta sizlere destek olmak
için hazırlar.

Dünya çapında rakipsiz bir test laboratuvarı
Otomotiv endüstrisinin özel gereksinimlerine odaklanan özel
yağlayıcılarımızı geliştiriyor ve test ediyoruz. Geliştirme
faaliyetlerimizde, otomobil üreticileri ve tedarikçileri ile yakın
işbirliği içinde olmaya büyük önem veriyoruz. İhtiyaç
duyduğunuz gereksinimler için test donanımları uyarlıyoruz.
Sonuç olarak, yağlayıcının test sırasında sizin gereksinimlerinizi
karşılamasının hatta aşmasının ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz.

Global vizyon

Boyahane
Boyahane, otomotiv üretimindeki kilit süreçlerdendir ve
yağlayıcılar için en zorlu işlemdir. Boyahane, otomobil
üretiminin en zorlu işlemlerinden biridir ve montaj fabrikasının
toplam maliyetinin yaklaşık % 25’ini oluşturduğundan, uygun
yağlayıcıların seçimi son derece önemlidir.
Klüber Lubrication boyahane işlemleri için bakım giderlerini
azaltırken 260 °C’ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda bile
mükemmel yağlama özellikleri sağlayan özel yağlayıcılar sunuyor.
Klüber Lubrication hata oranını azaltmaya yardımcı olan boya
dostu yağlayıcılar geliştirmek için boya üreticileriyle yakın işbirliği
içinde çalışıyor.

Siz neredeyseniz, biz oradayız. Triboloji uzmanlarımız, ihtiyaç
duyduğunuz her yerde sizlere destek olabilmek için hazırlar.
Klüber Lubrication olarak doğru yağı seçmenize yardım ediyor
ya da sizin gereksinimlerinize özel çözümler geliştiriyoruz.
“Made by Klüber Lubrication” tutarlı, yüksek kalite seviyemizin
duruşu olarak dünya çapında yanınızda oluyor. Klüber
Lubrication, dünya çapında üretildiği her yerde, standardı asla
değişmeyen yüksek kaliteli ürünler öneriyor.
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Zincirler
Yüksek sıcaklıkarda termal stabilite ve aşınma
koruması

Otomobil boyama sürecinde zincirler genellikle boya kürleme
fırınları gibi çok sıcak ya da ön işlem uygulamasındaki gibi
agresif kimyasallara maruz kalan alanlardaki tahrik konveyör
sistemlerinde kullanılırlar.

Kap testi (buharlaşma kaybı)
Test 250 °C’de 24 saat sonra buharlaşma kaynaklı ağırlık kaybını
gösterir.

Yüksek sıcaklıklarda çalışılıyorken, zincir yağları, yük ve hız gibi
zorlu koşullarda bile ekipmanları korumak ve zincirin çalışma
ömrünü uzatmak için iyi termal stabilite sunmalıdır.

Zincirler, güç aktarımında kullanılan çok yönlü tasarım elemanlarıdır.
Genellikle metal olan bir dizi bağlantı içerirler. Zincirlerin, farklı
gereksinimleri karşılayan makaralı zincirler, pimli zincir ve burçlu
zincir gibi çeşitli tipleri mevcuttur. Bir zincir, kalıcı karışık sürtünme
durumuna yol açan çok kompleks bir hareket gerçekleştirmektedir.
Bu nedenle buradaki tribosistem, tüm teknik gereksinimleri
karşılayabilecek bir özel yağlayıcıya ihtiyaç duyar.

Klübersynth CHX 2-220 ve Klübersynth CH 2-100 N ürünlerimizin
mükemmel termal stabilite ve aşınma korumaları kanıtlanmıştır.
Termal stabilite kap testi ve karbonlaşma testleri kullanılarak ölçülür;
temel amaçlar yaşlanma davranışını ve sıcaklığa göre yağlayıcının
oksidasyon direncini değerlendirmektir.

Her uygulama belirlenen gereksinimlerini gerçekleştirebilmek için
güvenilir bir yağlama çözümüne ihtiyaç duyar; yağlayıcı üretim
alnında güvenliği sağlamalı, bazı durumlarda ise gıda maddeleri
ile temastan kaçınılmalıdır.

Aşınma koruması, gerçek çalışma koşullarını yansıtan özel
yüksek sıcaklık zincir testi ile ölçülür. Bu test, farklı yağlayıcılar
kullanıldığında zincir uzaması için gereken zamanı karşılaştırır.

Uygulama/
Proses

Özel
yağlayıcı

Kinematik viskozite,
DIN 51562

En düşük çalışma
sıcaklığı [°C]

En yüksek çalışma
sıcaklığı [°C]

Baz yağ

Ön işlem
uygulaması

STRUCTOVIS FHD

150

0

120

Mineral

Kataforez, astar,
baz kat, vernik kat

Klübersynth CHX 2-220

220

-5

250

Ester

Kataforez, astar, baz,
vernik kat

Klübersynth CH 2-100 N

100

0

250

Ester

Kataforez, astar, baz,
vernik kat

Klübersynth CH 6-110

110

-20

200

PAG

Test kapaklı bir kapta, gerçek zincir çalışma koşullarında
gerçekleştirilir.

Buharlaşma ile ağırlık kaybı [%]
60
50

38 %

40
30
20

25 %
18 %

10
0

Klübersynth
CHX 2-220

Klübersynth
CH 2-100 N

Ester bazlı
rakip ürün

Klüber Lubrication ester bazlı yüksek sıcaklık zincir yağları, en iyi
rakip ürünle kıyaslandığında daha az buharlaşma kaybı gösterir.
Daha az buharlaşma kaybı, daha az yağ tüketimi ve daha uzun
yeniden yağlama aralıklarına ulaşmayı sağlar.

4

5

Zincirler
Kap testi (dinamik viskosite)

Karbonizasyon testi

Klüber Lubrication zincir testi

Bu test buharlaşma kaybı testini tamamlar. Test öncesi ve sonrası
dinamik viskozite artışını ölçer.

Yağ, 240 °C’de sabit tutuldu ve parlak metal yüzeye uygulandı
(Her saat 30 ml, küçük damlalar halinde). Amaç, 48 saat sonra
metal yüzeyindeki durumun değerlendirilmesiydi. Daha temiz
bir yüzey, daha az yağ kalıntısı oluşumu, böylece daha seyrek
temizlik ihtiyacı anlamına gelmektedir.

Bu test, yüksek sıcaklık zincir yağlarının gerçek çalışma koşulları
altında değerlendirilmesini sağlar. Termal ve mekanik yükler kritik
parametreler olduğundan beri, bu test, temel olarak sıcaklığın
zincir yağının aşınma karşıtı davranışına etkisini belirlemektedir.

Yeni yağın dinamik viskozitesi, 250 °C [mPa·s]
1800

Test koşulları
1800

1500

1351
1200

900

493

300
0

Farklı zincir yağları ile test edilen yüzeylerin
fotoğrafları çekildi

1500

1200

600

Atık yağın dinamik viskozitesi, 250 °C, [mPa·s]
24 saat sonra

A

1003

B

C

Sıcaklık: 220 °C
Hız: 0.5 m · dk–1
Yük: yaklaşık ağırlık 2.600 N

900

190

223

Klübersynth
CH 2-100 N

Ester bazlı
rakip ürün

639

Amaç, yukarıda belirtilen koşullarda, zincirdeki 0,1 % esnekliğe
ulaşmak için geçen çalışma süresini ölçmektir.

600
300

Klübersynth
CHX 2-220

Her iki Klüber Lubrication yüksek sıcaklık zincir testi de 24 saat
deneme sonrası dinamik viskozitedeki en düşük artışı gösterir.

0

Klübersynth
CHX 2-220

Klübersynth
CH 2-100 N

Ester bazlı
rakip ürün

Çalışma süresi (sa) zincir %0.1 esnekliğe ulaşana kadar
60

Dinamik viskozitenin zamanla artması, yeni yağın pimler arasına
doğru akışını ve zincirin iyi yağlanmasını zorlaştıracağından
istenmeyen bir durumdur. Dinamik viskozitenin düşük artışı daha
iyi penetrasyon, dolayısıyla daha uzun zincir ömrü sağlar.

50
40
30

39 sa
26 sa

32 sa

20

A
B
C
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Rakip ürün, ester bazlı
Klübersynth CH 2-100 N
Klübersynth CHX 2-220

10
0

Ester bazlı
rakip ürün

Klübersynth
CH 2-100 N

Klübersynth
CHX 2-220
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Rulmanlar

Hava kompresörleri

Otomotiv montaj ve boya işlemlerinde kullanılan rulmanlı ve kaymalı
yataklar ile lineer kızakların temel işlev olarak makina hareketlerini
sağlamanın yanı sıra, ön işlem kimyasalları gibi zorlu ortam
koşullarına veya yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında
da sorunsuz çalışmaları gerekmektedir. Bu koşulları karşılayabilecek
doğru bir gres seçimi, bakım maliyetlerini azaltmak ve plansız
makina duruşlarını önlemek için çok önemlidir.

Aşağıdaki tablo, otomotiv montaj ve boya süreçlerinde
karşılaşılan yağlama alanındaki her türlü zorluğu karşılayabilecek
mümkün olan en üst performansa ulaşmak için, onlarca yıllık
tecrübelerimizle hazırlandı.

Uygulama/Proses

Özel yağlayıcı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En düşük
çalışma
sıcaklığı
[°C]

En yüksek
çalışma
sıcaklığı [°C]

Konveyör rulmanları, ön işlem
uygulaması

Klüberplex BE 31-222

Mineral

Özel kalsiyum
sabun

-10

140

Konveyör rulmanları, kataforez,
astar, baz kat, vernik kat

Barrierta L 55/2

PFPE

PTFE

-40

260

Konveyör rulmanları, kataforez,
astar, baz kat, vernik kat

Klübertemp HM 83-402

PFPE

PTFE

-30

260

Konveyör rulmanları, kataforez,
astar, baz kat, vernik kat

Klübertemp GR AR 555

PFPE

PTFE

-30

250

Konveyör rulmanları, kataforez,
astar, baz kat, vernik kat

Klüberalfa BHR 53-402

PFPE

Sodyum sabun

-40

260

Konveyör rulmanları, kataforez,
astar, baz kat, vernik kat

Klübersynth HB 72-222

Ester

Poliüre

-15

200

Yüksek hız ve iğneli rulman
uygulamaları

Klüberspeed BF 72-22

Ester ve SHC

Poliüre

-50

120

Ağır hizmet uygulamaları
(asid, korozyon, su)

Klüberplex BEM 34-132

Mineral ve SHC

Kalsiyum
kompleks sabun

-35

140

Elektrik motorları, fanlar

Klüberplex BEM 41-132

Mineral ve SHC

Özel Li sabun

-40

150

Klüber Lubrication 4" Troley Rulman Testi
Klüber Lubrication 4" Troley Rulman Testi otomotiv endüstrisinde troley
rulmanlarındaki yüksek sıcaklık gresinin çalışma ömrünü belirlememize
yardımcı olur.
Örnek

4" ’troley’ rulmanı

3500
3000

20 rpm (alternating direction of rotation)
rulman bozulana kadar
250 ºC

Yapısında olan bu özellikler ile kompresörünüzdeki sürtünme;
bunun sonucu olarak enerji tüketimi ve çalışma sıcaklığı azaltılır.
Saha çalışmaları sentetik yağlar ile kompresör verimlilik
artışında %3 ile %5 arasında iyileştirme sağlanabileceğini
göstermektedir. Kompresörün tüm ömrü boyunca enerji
verimliliği hesaplandığında enerji maliyetinde önemli seviyede
azalma görülür.
Kazancınız:
–– Azalan enerji tüketimi
–– İyileştirilmiş ısıl verim
–– İyileştirilmiş mekanik verim
–– Azaltılmış sürtünme

––
––
––
––

Üstün oksidasyon direnci
Daha düşük işletme sıcaklığı
Azaltılmış kalıntı oluşumu
Daha uzun valf ömrü

Çevrenin korumasına yardım edin
Klüber Lubrication sentetik yağlayıcıları, mineral esaslı
yağlayıcılara kıyasla çok daha uzun süre (2.000 - 3.000 saat)
çalışmaktadır, bu sayede imha edildiklerinde daha az hacim
kaplar ve imhadan doğan maliyeti de düşürürler.

Uygulama/
Proses

Özel
yağlayıcı

Baz yağ

ISO VG

Vidalı tip hava
kompresörleri

Klüber Summit SH

Sentetik
hidrokarbon

32…..100

2500

2400

Test koşulları:
Hız:
Test süresi:
Sıcaklık:

Troley testi 4" yüklü rulmanlar (20 rpm, 250 °C)
çalışma süresi, sa

Kompresörler birçok zorluğu karşılamak zorundadırlar - ve
İşletme güvenliğini arttırın
bunlar, gitgide daha da zorlaşmaktadır. Klüber Lubrication bu
zorlukların üstesinden gelmek amacıyla kompresör yağlaması için Sentetik yağların parlama noktası kıyaslandıkları mineral yağlardan
özel yağlayıcılar geliştirmektedir.
yaklaşık 40 °C daha fazladır. Bu da, kompresörlerde kullanım için
sentetik yağları daha güvenilir kılar. Daha da önemlisi, sentetik
yağların tutuşma noktası, tüm basınçlar altında kıyaslandıkları
Yağlayıcıların işletme giderlerinize olan etkisini hiç düşündünüz
mineral yağ ürünlerinden yaklaşık 70 °C daha fazladır.
mü? Ya da yağlayıcıların enerji tüketiminizi azaltabileceğini?
Yağlayıcılar, sağlayabileceği büyük değişimlere kıyasla küçük
yatırımlardır. Aşağıda, Klüber Lubrication yağlayıcılarının
Pistonlu kompresörlerde yangınlar ve patlamaların genellikle
kompresörlerinizin verimini nasıl optimize edebileceğinizi
karbon kalıntıları, aşırı yağlama ve uygun olmayan yağlayıcı
açıklayan sebepler vardır.
kullanımından kaynaklandığı izlenmektedir. Klüber Lubrication
sentetik yağlayıcılarının mükemmel temizleme davranışı ve üstün
oksidasyon direnci sayesinde kompresörünüzde neredeyse hiç
Enerji tasarrufu
kirlilik oluşmaz ve böylece iş güvenliğini arttırmanızı sağlar.
Kompresör çalışma maliyetleri arasında en büyük faktör enerjidir.
Klüber Lubrication sentetik yağlayıcıları, termal ve mekanik
verimini arttırarak büyük bir ekonomik avantaj sağlarlar. Düşük
Kazancınız:
sürtünme katsayısı, yüksek termal kararlılık ve üstün ısı transfer
–– Daha yüksek otomatik ateşleme sıcaklığı
özelliği gösterirler.
–– Sisteminizde daha az kirlilik

1900

1700

Rakip A

Rakip B

1800
1200
600
0

Barrierta L
55/2

Klüber Lubrication yüksek sıcaklık rulman gresi (Barrierta L 55/2)
en iyi rakibiyle kıyaslandığında %32 daha uzun çalışma ömrü
sunmaktadır; bu da Klüber Lubrication tarafından sunulan ömür
boyu yağlama avantajları anlamına gelmektedir.
8
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Dişliler
Klüber Lubrication özel çözümleri, artan kazanç ve gelişmiş
ekolojik ayakizi ile yüksek gelir hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı
olmaktadır: Özel dişli yağlarımız uzun bakım aralıkları, yüksek
verimlilik ve dişliler performans limitlerine ulaştığında bile kalıcı
ekipman koruması sağlamaktadır. Uzmanlarımız size ihtiyacınıza
uygun yağı önereceklerdir. Birlikte bakım giderlerinizi, enerji
tüketiminizi ve CO2 emisyonlarınızı düşürebiliriz.

Sentetik dişli yağlarının faydaları

Yağ çalışma ömrü

Klüber Lubrication sentetik dişli yağları, aşağıdaki termal resimlerde gösterildiği üzere, düz dişlilerde bile daha düşük
yağ sıcakılığı sağlayan, mineral yağ esaslı standart dişli yağlarından çok daha yüksek verimlilik sunar.

Sentetik yağlayıcıların uzun süreli çalışma ömrü ve sağladığı daha
uzun yeniden yağlama aralıkları ile ekipman arızaları azalır ve
kaynak tasarrufu yapmanıza destek olunur.

Tipik yağ değişim aralıkları
160

Geniş çalışma sıcaklığı aralığına ek olarak, sentetik dişli yağları
mineral yağlara kıyasla bir çok avantaj sağlarlar:

150

3 ila 5 kat daha uzun yağ değişim aralıkları
Daha yüksek aşınma koruması
Aynı nominal viskozite (ISO VG) ile daha iyi soğuk başlangıç
Azalan sıcaklıklar sayesinde yağ soğutucu ihtiyacı olmaz
Azalan sürtünme ile ulaşılan daha az enerji tüketimi

Yağ sıcaklığı [°C]

140

––
––
––
––
––

Poliglikol

130
120

PAO / ester

110

90
Mineral yağ

80
70
300 500
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Standart dişli yağı: Mineral yağ, ISO VG 220

Klüber Lubrication sentetik H1 dişli yağı: Klüberoil 4 UH1-220 N

Hatta düz dişlilerde, Klüber Lubrication PAO esaslı sentetik
dişli yağları ile mineral yağlarla ulaşılan 85 °C sıcaklıktan 80°C’ ye
kadar sıcaklık düşüşü sağlanır. Böylece enerji tüketiminin
azalması, daha uzun redüktör ömrü ve daha az bakım sağlanır.

Ekipmanlarınızın tümünde üstün koruma için, Klüber Lubrication
mineral ya da PAO veya poliglikol bazlı sentetik dişli yağları iyi bir
çözümdür.

100

1000
5000
10000
Yağ değişim aralıkları [sa]

30000

Uygulama/Proses

Özel yağlayıcı

Baz yağ

ISO VG

En düşük
çalışma
sıcaklığı[°C]

En yüksek
çalışma sıcaklığı
[°C]

Düz, ayna, planet, hipoid, sonsuz
dişliler

Klüberoil GEM 1 N

Mineral

46…..1000

-15

100

Düz, ayna, planet, hipoid, sonsuz
dişliler

Klübersynth GEM 4 N

PAO

32…..680

-45

140

Düz, ayna, planet, hipoid, sonsuz
dişliler

Klübersynth GH 6

PG

22.....1500

-55

160
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Lineer kızaklar ve montaj yardımcıları

Doğru yerde, doğru zamanda,
doğru yağlayıcı

Linear kızaklar

Otomatik yağlama sistemleri

Lineer kızakların birçok başlangıç, duruş ve titreşime maruz
Tüm lineer kızak türlerinin sürekli yağlaması için
kalmalarına rağmen kusursuz ve düzgün çalışması beklenir.
sıvı gres yağlama
Bakım aralıkları mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Özel
Application/
Özel yağlayıcı
Baz
Kalınlaştırıcı
yağlayıcılarımızdan birine yatırım yapmak, ekipmanların uzun süre
Process
yağ
düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Biz Klüber Lubrication’da lineer
MICROLUBE GB
Mineral Lityum sabun/
Genel/
kızakların maksimum çalışma ömrüne ulaşmasını sağlayacak,
Silikat
düşük hız
ihtiyaçlarınıza uygun yağlayıcılar geliştiriyoruz.

Biz Klüber Lubrication olarak kendimizi çözüm ortağı olarak
tanımlıyoruz. Sadece yüksek performanslı özel yağlar ve gresler
değil, aynı zamanda makinanız ve ekipmanlarınızın otomatik
yağlanması için “akıllı paketler” üretiyoruz. Ürünlerimizin çok
geniş bir bölümü, tek nokta yağlamalı otomatik sistemlerde
kullanım için uygundur. Klübermatic, elektromekanik ve
elektrokimyasal teknoloji için denenmiş test edilmiş sistemler,

gıda endüstrisi için standart, uzun ömür veya yüksek basınç
gresleri, standart veya yüksek sıcaklık zincir yağları ve özel yağlar
ile gresler için uygundur. Otomatik sistemlerde kullanılan diğer
yağlayıcılarımız hakkında bilgi almak için Klüber Lubrication
yetkilisine danışınız.

Bir bakışta faydalarınız

Güvenilirlik

Karlılık

Klüber Lubrication otomatik yağlama sistemleri, ekipmanınızın
çalışma süresi boyunca güvenilir, temiz, hassas ve doğru yağlama
sağlar. Uygulamaların sürekli yeniden yağlaması sağlanarak tesis
verimliliği artar.

(< 15 m/dk)

Sürekli yağlama için yağlar
Uygulama/
Proses

Özel
yağlayıcı

Baz yağ

Raylar

Klüberoil
GEM 1 68 N
GEM 1 100 N
GEM 1 220 N

Mineral

Lamora
D 68
D 220

Mineral

Kızaklar

ISO VG

68
100
220

Genel/
düşük hız
(< 15 m/dk)

Microlube GL
261

Mineral

Genel/
düşük hız
(15 - 60 m/dk)

Centoplex GLP
500

Mineral

Özel
lityum sabun
Lityum sabun

Sürekli üretim süreçleri ve öngörülebilir bakım aralıkları üretim
kayıplarını en düşük seviyeye indirir. Tutarlı yağ kalitesi, yüksek
tesis verimliliği için sürekli ve uzun dönem bakım gerektirmeyen
yağlama sağlar. Yağlama noktalarına sürekli taze yağ beslenmesi
sürtünmeyi düşük tutarak enerji maliyetlerini azaltır.

68
220

Montaj yardımcıları elastomerlerin, çeşitli ekipmanlardaki
termoplastik polimerler, metaller ve metal olmayan malzemelerin
birleştirilmesi için özel yağlayıcılardır.

Montaj yardımcıları üzerindeki gereksinimler, uygulamaya bağlı
olarak farklılık gösterir.
Özel gereksinimleriniz için uygun geniş bir montaj yardımcıları
ürün yelpazesi sunuyoruz.

Uygulama/
Proses

Özel yağlayıcı

En düşük
çalışma
sıcaklığı[°C]

En yüksek
çalışma
sıcaklığı [°C]

Açıklama ve uygulamanız için faydaları

Yüksek
sıcaklık pastası

Klüberpaste 46 MR 401

-40

150

– Yüksek yüklü sürtünme noktalarında kolay montaj
ve demontaj
– Tribokorozyon ve stick slip etkinsinden kaynaklanan
erken malzeme yaşlanmalarını önler
– Plastikler ve elastomlerleri de içeren birçok malzeme
kombinasyonu ile kullanılabilir.

Yüksek sıcaklık
vida pastası

Klüberpaste HEL 46-450

-40

1000

– Sürekli ve uygun ön yük kuvveti ile güvenilir vida
bağlantısı
– Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra
kolay ayrılma

Yüksek
sıcaklık pastası

WOLFRAKOTE TOP PASTE

-25

1000

– Yüksek ve ekstra sıcaklıklarda güvenilir kuru
yağlama
– Cıvata ve menteşelerde kaynamayı önler

Elastomer
parçalar için
montaj jeli

Klüberplus S 06-100

gerekli değil

gerekli değil

– Çevreye uyumlu
– Kolay uygulama
– İyi tutunma
– Materyallere nötr davranış
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Düşük maliyetten yüksek teknolojiye, tüm ihtiyaçlar
için otomatik sistemler:

Klübermatic kullanarak yağlama yapmak,
maliyetlerinizi %25’e kadar düşürebilir.

Montaj yardımcıları

Klübermatic kullanımı, rulman arızalarınızı %55’e
kadar azaltmanıza yardımcı olabilir.

Güvenlik
Daha uzun yağlama aralıkları, bakım çalışması sıklığını ve
personelinizin tehlike bölgelerde çalışma zorunluluğunu azaltır.
Bu nedenle Klüber Lubrication yağlama sistemleri, erişilmesi zor
çalışma alanlarında iş güvenliği risklerini önemli ölçüde azaltabilir.

Klüber Lubrication size aşağıdaki teknolojik çözümleri öneriyor:
– 1 - 12 ay arasında ayarlanabilir yağlama aralıkları
– Çok çeşitli özel yağlayıcılar
– Manuel veya makina kontrollü yağlama sistemleri
(zaman kontrolü programlanabilir)
– Klüber Lubrication yağlayıcılarının otomatik yağlama sistemleri
ile uyumu denenmiş, test edilmiş ve kanıtlanmıştır.

Klübermatic kullanarak yağlama yapmak, kaza
risklerini %90’a kadar azaltabilir.

Klübermatic FLEX

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR CONTROL

Esnek kullanım – ileri
ihtiyaçları olan yağlama
noktaları için

Geniş sıcaklık
dalgalanmalarına maruz
uygulamalar

Hassas ve ayarlanabilir yağ ölçümü Dışarıdan kontrollü tek nokta yeniden
yağlaması
13

KlüberEfficiencySupport
Klüber Lubrication Hizmetleri – Tek pakette başarı

Üreticiler ve operatörlerin makinalarını mümkün olan en uzun
hizmet ömrü boyunca güvenle ve verimli çalıştırmaları gerekir.
En uygun yağlayıcı çözümünün seçimi, verimliliği arttırırken,
en az yedek parça ve işçilik gereksinimi ile en fazla enerji
tasarrufunu elde etmek için büyük bir potansiyel sunar.

Yüksek kaliteli ürünlerinin yanı sıra profesyonel hizmetler sunan
Klüber Lubrication, çeşitli endüstrilerden müşterileri için çok
yönlü katma değer sağlayan çözümlere ortam yaratır. Hizmet
çeşitlerimiz tek bir pakette “KlüberEfficiencySupport” adı altında
bir arada yer alıyor.

KlüberEfficiencySupport
KlüberEnergy

KlüberMaintain

Yağlama uygulamalarınızın
enerji verimliliğini optimize etmek için
danışmanlık hizmetleri; enerji ölçümleri ve
maliyet tasarruflarının doğrulanması.

Yağlama yönetiminizi ve TPM gibi bakım
programlarınızı yağlayıcılar ve ilgili bakım
faaliyetleri konusunda destekler.

KlüberMonitor
Kullanılmış yağ analizleri ile artan verimlilik.
Test sonuçları ve analizlere dayanan opti
misazyon tavsiyeleri.

KlüberCollege – Personel eğitimleri

Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber Lubrication
München SE & Co. KG’den önceden alınan yazılı izinle ve kaynak
belirtildiğinde ve kopyası iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki genel deneyim ve
bilgilerimize dayanmaktadır ve teknik deneyime sahip kullanıcıya
bilgi vermek amaçlıdır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli
bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı
belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma
yükümlülüğüne sahiptir. Gerekmesi ve mümkün olması
durumunda test örneği yapabilmekteyiz. Uygulamanızı görüşmek
üzere bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir. Bu nedenle,
Klüber Lubrication München SE & Co. KG önceden haber
vermeksizin bu broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Amlanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624

Bu Klüber Lubrication destek matrisi, test edilmiş ve
denenmiş çok aşamalı analitik bir yaklaşımdır. Optimizasyon
sağlayabilmek için tasarruf potansiyellerini sizinle birlikte
tanımlıyoruz. Ekipmanlarınızın enerji verimliliğini veya bakım,
üretim süreçlerinizin ve bileşenlerinizin verimliliğini arttırmak için
basit bir yağlayıcı tavsiyesinin çok ötesine uzanan çözümler

geliştiriyoruz. Önerilen çözümlerden gerçek somut değer
sağlamak için ölçümlerimizin etkilerini doğruluyoruz. Böylece
elde edilen sonuçların farklı uygulamalar için uygulanabilir
olmasını sağlıyoruz.

1) TPM: Total Productive Maintenance
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

