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Údržba a mazání 
 
Údržba 
Zvlášt  na odkrytovaných kolejnicích se m že usazovat špína. Aby se udržela funk nost t sn ní a 
krycího pásku, musí se takovéto zne išt ní pravideln  odstra ovat. Proto prove te dvakrát za den, 
nejpozd jí však po osmi hodinách,  nejmén  jeden „ istící pohyb“ po celou délku pojezdu. P ed 
každým vypnutím stroje prove te jeden tzv. „ istící pohyb“. 
 
Mazání 
Lineární vedení firmy Rexroth se dodávají namazané a nakonzervované. I když jsou již namazána, je 
je možné jak namazat tukem tak olejem. Nikdy neuvád jte do provozu vozíky bez základního 
namazání. 
 
Mazání tukem 

 Nesmí se používat tuky s podílem pevných ástic, jako nap . grafit a MoS2. 
Jako mazivo doporu ujeme použít mazací tuk podle DIN 51825: 
- K2K pro normální použití 
- KP2K pro vyšší zatížení 

t ída konzistence NLGI 2 podle DIN 51818. Tento tuk lze objednat u firmy Rexroth (kartuše 400 g).  
íslo sou ásti: 8416-037-00 

 
Dodržujte pokyny výrobc  maziv a zvlášt  pak pokyny týkající se slu itelnosti maziv.   
První (základní) mazání 
vozíku tukem 
 
Pokud bylo základní 
namazání provedeno ve 
výrobním závodu, pak již 
není zapot ebí. 
 
První namazání se provádí 
celkem s trojnásobkem 
množství uvedeného v 
tabulce 1: 
 
1. Namažte vozík prvním 

množstvím maziva podle tabulky 1. 
       

2. T ikrát posu te vozík dop edu a dozadu 
nejmén  o trojnásobek délky vozíku. 

3. Postup podle 1. a 2. ješt  nejmén  dvakrát 
opakujte. 

4. Zkontrolujte, zda je na kolejnici viditelný 
mazací film. 

 
Domazání vozíku 
 Jestliže byl dosažen mazacího interval 

podle tabulky 2, pop . 3, musí se doplnit 
množství maziva podle tabulky 1. 

 
V závisloti na okolních podmínkách, jako nap . zne išt ní, používání 
chladících a mazacích kapalin, vibrace, rázy atd.,  doporu ujeme 
odpovídajícím zp sobem zkrátit mazací interval.  
 
Podobn  z malého zatížení vyplývá delší mazací interval. 
 

velikost mazání tukem 
 základní mazání domazávání 
 nápl  maziva (cm3) (cm3) 

15 0,4 ( x 3) 0,4 
20 0,7 ( x 3) 0,7 
25 1,4 ( x 3) 1,4 
30 2,2 ( x 3) 2,2 
35 2,2 ( x 3) 2,2 
45 4,7 ( x 3) 4,7 
55 9,4 ( x 3) 9,4 
65 15,4 ( x 3) 15,4 
   

20/40 1,0 ( x 3) 1,0 
25/70 1,4 ( x 3) 1,4 
35/90 2,7 ( x 3)                            2,7            tabulka 1 

pro vozíky s kuli kovým 
et zem jako opce: 

16..-...-20, 16..-...-22 
 mazací interval 

p i normálních 
podmínkách 

 dráha (km) 
 zatížení 
velikost  0,15 C 
15 5000 
20 5000 
25 10000 
30 10000 
35 10000 
tabulka 2 

pro vozíky: 
16..-...-10, 16..-...-11 
 mazací interval 

p i normálních 
podmínkách 

 dráha (km) 
 zatížení 
velikost  0,15 C 
15 1000 
20 1000 
25 1000 
30 1000 
35 500 
45 250 
55 150 
65 100 
20/40 1000 
25/70 1000 
35/90 500 
tabulka 3 
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Mazání olejem 
 
Množství oleje pro první 
namazání a domazání 
 

 Celé množství oleje napl te 
najednou! 
Také vozíky, které byly poprvé 
namazány ve výrobním závod  
je možné domazávat olejem. 
 
V závisloti na okolních 
podmínkách, jako nap . 
zne išt ní, používání chladících 
a mazacích kapalin, vibrace, 
rázy atd., doporu ujeme 
odpovídajícím zp sobem zkrátit 
mazací interval. 
 
* Pokud nebyly poprvé vozíky  
 namazány ve výrobním  
 závod , použijte  
 dvojnásobné  
 množství oleje. 
 
Centrální mazání 
 
Množství oleje a mazací 
impulzy pro centrální mazání 
 
Upozorn ní: 
Doporu ená prodleva mezi 
impulzy: 10 vte in. 
 
P íklad pro vel. 45: 
4 impulzy 0,6 cm3 za 30 vte in 
 
 V závisloti na okolních 
podmínkách, jako nap . 
zne išt ní, používání chladících 
a mazacích kapalin, vibrace, 
rázy atd., doporu ujeme 
odpovídajícím zp sobem zkrátit 
mazací interval. 
 
* Pokud nebyly poprvé vozíky  
 namazány ve výrobním  
 závod , použijte 
dvojnásobný  
 po et mazacích impulz . 
 
 
 
 

pro vozíky: 16..-...-10, 16..-...-11 
velikost množství oleje / 

 impulz (cm3) 
impulzy* na  
mazací cyklus

15 0,6 1 
20 0,6 1 
25 0,6 2 
30 0,6 2 
35 0,6 2 
45 0,6 4 
55 1,5 3 
65 1,5 4 
   

20/40 0,6 1 
25/70 0,6 2 
35/90 0,6 2 

   
velikost interval domazání za normálních provozních podmínek 

 dráha (km) 
 zatížení,  0,3 C, v  1 m/s 

všechny  40 
tabulka 4 

pro vozíky s opcí kuli kový 
et z: 

16..-...-20, 16..-...-22 
velikost mazání olejem 
 první mazání a 

domazání* 
 (cm3) 
15 0,4 
20 0,7 
25 1,0 
30 1,1 
35 1,2 
  
 mazání olejem 
 interval domazání za 

normálních provozních 
podmínek 

 dráha (km) 
 zatížení 
  0,15 C, v  1 m/s 
15 3000 
20 3000 
25 5000 
30 5000 
35 3000 
tabulka 1  

pro vozíky: 
16..-...-10, 16..-...-11 
velikost mazání olejem 
 první mazání a 

domazání* 
 (cm3) 
15 0,4 
20 0,7 
25 1,0 
30 1,1 
35 1,2 
45 2,2 
55 3,6 
65 6,0 
20/40 0,7 
25/70 1,1 
35/90 1,8 
  
 mazání olejem 
 interval domazání za 

normálních provozních 
podmínek 

 dráha (km) 
 zatížení 
  0,3 C, v  1 m/s 
všechny  40 
tabulka 2  

pro vozíky s kuli kovým et zem jako opce: 
16..-...-20, 16..-...-22 

velikost množství oleje / 
impulz (cm3) 

impulzy* na mazací cyklus 

15 0,6 1 
20 0,6 1 
25 0,6 2 
30 0,6 2 
35 0,6 2 

velikost mazání olejem 
 mazací interval p i normálních provozních podmínkách 
 dráha (km),  zatížení,  0,15 C, v  1 m/s 

15 3000 
20 3000 
25 5000 
30 5000 
35 5000 

tabulka 3  
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Závislost na délce zdvihu 
 
Zdvih  2  délka vozíku 
 Vozík opat ete 1 p ípojkou 
maziva. 

 Mazání olejem podle ISO 
VG 220. 

 Množství oleje je uvedeno 
na p edchozí stránce.  
  
 
Zdvih  2  délka vozíku  
 Vozík opat ete 2 p ípojkami 
maziva. 

 Na každou p ípojku p ive te 
udané množství maziva 

 Mazání olejem podle ISO 
VG 220. 

 Množství oleje je uvedeno na p edchozí stránce. 
 
 
Montáž v šikmé nebo bo ní 
poloze (na st nu) 
 
Zdvih  2  délka vozíku 
 Vozík opat ete 1 p ípojkou 
maziva. 

 Na každou p ípojku p ive te 
v jednom mazacím impulzu 
množství maziva podle 
tabulky. 

 Jestliže není možné mazivo 
p ivést jedním mazacím 
impulzem, obra te se prosím 
na nás. 

 
Zdvih  2  délka vozíku  
 Vozík opat ete 2 p ípojkami 
maziva. 

 Na každou p ípojku p ive te v jednom mazacím impulzu množství maziva podle tabulky. 
 Jestliže není možné mazivo p ivést jedním mazacím impulzem, obra te se prosím na nás. 
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mazání shora 
 
Mazání shora bez mazacího 
adaptéru 
 
Pro všechny vozíky p ipravené 
pro mazání shora (vyjímky: 
standardní vozíky 1621-... a 
1624-...). 
 

 Ve vybrání pro O-kroužek je 
vytvarováno další malé vybrání 
(1). Nepokoušejte se ho otev ít  
pomocí vrtáku. Hrozí nebezpe í 
zne išt ní! 
 
 Oh ejte kovovou jehlu (2) o  

 pr m ru 0,8 mm. 
 Kovovou jehlou opatrn  

propíchn te vybrání (1). 
Dejte si pozor na maximální 
p ípustnou hloubku Tmax 
podle tabulky! 

 Vložte kroužek O (3) do 
vybrání (kroužek O není sou ástí dodávky)..  

 
 

velikost mazací otvor shora: 
max. p ípustná 
hloubka propíchnutí 
Tmax (mm) 

 

15 3,6  
20 3,9  
25 3,3  
30 6,6  
35 7,5  
45 8,8  

 

 
 
Zvláštní p ípojky maziva 
Na zvláštní p ání je možné dodat 
vozíky s p ípojkami zboku a 
shora. 
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Další informace 
 
P íru ka o mazání 
 
Firma Rexroth nabízí speciáln  pro lineární vedení ur enou p íru ku o mazání:  
Leitfaden Schmierung, RD 82 051/2000-05 v n m in  
nebo Lubrication Guide, RE 82 051/2000-05 v angli tin  
 
P íru ka zpracovává následující témata: 
- první (základní) mazání, domazávání 
- p ívod maziva 
- pracovní podmínky maziv 
- tabulka pro výb r maziv 
- vhodná maziva 
- základní normy DIN 
- adresy výrobc  maziv 
 
 
 výb rová tabulka 
rozsah provozních 
teplot 

prost edí a provozní podmínky p íklady nasazení 

normální teplota suché, 
relativní vlhkost 35 % až 70 % 

montážní automaty, 
dopravní systémy 

+10 C až +35 C vlhké, 
relativní vlhkost 70 % až 100 % 

p ívody do istících za ízení 

 kmitání tiska ské stroje, 
krátký zdvih, oscilace 
tvá ecí technika, 
upína e, 
vst ikovací stroje 

 vysoké mechanicko-dynamické nároky obráb cí stroje, 
roboti 

 isté prostory a vakuum výroba po íta  
výroba plošných spoj  

 výroba potravin plnící stroje 
 požadavky USDA H1 balení, výroba potravin, 

farmaceutický pr mysl 
 požadavky USDA H2 kosmetický pr mysl, 

výroba nápoj  
 vodnaté média  obráb cí stroje, 

istící za ízení 
 z ed né kyseliny a louhy, 

roztoky solí (max. 10 % roztok) 
mo ící za ízení, 
galvanotechnika, išt ní lahví 

vysoká teplota 
do + 100 C 

sucho, rel. vlhkost 35 % až 70 %, 
vlhko, rel. vlhkost 70 % až 100 % 

zpracování papíru, vytvrzovací 
za ízení, parní odmaš ování 

nízká telota 
do - 40 C 

sucho, rel. vlhkost 35 % až 70 % letectví a kosmonautika, chladící 
za ízení 

 
 
základní normy DIN obsah DIN 
 stru ný popis maziv DIN 51502 22 

 mazací tuky K, KP, KF, KPF DIN 51825 24 

 mazací tuky C, CL, CLP, CGLP DIN 51517 24 

 hydraulické oleje HL, HLP, HVLP DIN 51524 25 

 klasifikace viskozity mazacích 
olej  podle ISO 

DIN 51519 26 

 


