
Automatisk og etterfyllbar
     et punkts smøreautomat

Sveitsisk produsert/verdens patentert 



• ekstremt pålitelig og enkel visuell kontroll Ø  
   (gjennomsiktig hus)
• tidsbesparende p.g.a lett håndtering
• kostnads besparende p.g.a automatisk smøring
• kontinuerlig og automatisk smøring
• enkel innstallasjon og oppstart 
• riktig smøremengde per smørepunkt

Automatisk et punkts smøreautomat
 – økonomisk 

– automatisk og anvendbar for alle applikasjoner 
– miljøvennlig og etterfyllbar

Patron med gas-

sproduserende 

tørrcelle

Trykk kammer

Stempel

Gjennomsiktig 

hus(for enkel 

kontroll av fett 

nivå)

Etikett 

Smøremiddel

Trakt

R1/4“ tilkoppling

Patron med gassproduserende tørrcelle

Operasjonstiden kan lett justeres fra 1–12 
måneder

– economical



smart lubrication

®

• fyldt med grundig testede smøremiddel 
• lett justerbar for 1-12 måneder
• lett justerbar mengde under drift
• komplett liste med tileggs utstyr
• mange ulike anvedelses og innstallasjons posisjoner
   (statisk, dynamisk, opp/ned, under vann, etc.)
• kompakt størrelse (bygger lite)

• temperatur klassifisering fra  –20° to +55° C

• kan benyttes om igjen v.h.a etterfylling
• tilgjenngelig med biologisk nedbrytbar smøremiddel
• miljøvennlig, sikker og resirkulerbar enhet

 En mengde tilleggs
 utstyr vil 
 imøtekomme de 
 fleste krav til enke
 innstallasjon av 
 simalube 
 smøreautomater

 Standard simalube inneholder 125 ml 

 med fett og simalube shorty inneholder

  60 ml. Den kompakte størrelsen på simalube 

 shorty er perfekt for vanskelig tilgjengelige steder 

 med krav til begrenset smøre mengde.

 Alt tilleggs utstyr er nøye tilpasset hverandre.

 

– miljøvennlig og etterfyllbar

– automatisk og 
 universal anvendelig



smart lubrication

®

For mer informasjon se simalube bruker manual. Vårt verdens omspennende distribusjons nettverk er tilg-

jengelig fra vårt kontor og finnes på  www.simalube.com

– Størrelse og standard smøremiddel

– Applikasjoner

Standard smøremiddel

Nr. Applikasjon Temperatur Base olje fort.

   spekter[°C]  middel

SL01 Multipurpose fett –30/+120 Mineral olje  Li/Ca

SL02 Multipurp. fett + MoS2 –25/+130 Mineral olje  Li

SL04 Høy temperatur fett  –20/+160 Mineral olje  Be

SL06 Flytende fett –40/+110 Mineral olje  Li/Ca

SL09 Biologisk nedbrytbart fett –20/+100 Ester olje  Li/Ca 

SL10 Næringsmiddel industri fett –30/+140 syntetisk  Al

SL14 Kjede olje –10/+  90 Mineral olje  —

SL15 Høy temperatur kjede -olje     0/+250 syntetisk  —

SL18 Olje for nærings middler –15/+150 Mineral olje  —


