GREASYMAT

Automatická maznice

Elektro – mechanická automatická jednobodová opakovaně plnitelná
maznice s mazacím tlakem 10 bar
POUŽITÍ
 GREASYMAT je automatická nezávislá maznice poháněná 3 AAA alkalickými bateriemi
(dodány vždy s každým novým naplněním maznice).
 GREASYMAT má plnící tlak 10 bar, což umožňuje umístění maznice až 2 metry od
mazaného místa.
 GREASYMAT pracuje s náplníěmi 240 ccm. Maznici lze jimi znovu snadno naplnit, a
to produkty CERAN XM 220, CERAN FG a ALTIS SH 2.
 Kombinace použití maznice GREASYMAT a maziv Total CERAN XM 220, CERAN FG
a ALTIS SH 2 pokrývá širokou řadu aplikací. Jedná se zejména o mazání řetězů,
dopravníků, elektromotorů a ventilatorů. Snadná instalace rovněž umožňuje mnoho
dalších aplikací s obtížným přístupem vyžadujících vysokou frekvenci mazání.
 GREASYMAT pracuje výhradně s náplněmi 240 ccm, cartridge jsou speciálně
vyrobeny pro GREASYMAT.

Automatické mazání v
nepřístupných místech
vyžadujících vysokou
frekvenci přemazávání

SPECIFIKACE
 ATEX II 3G / Ex nC IIB T6 Gc
o
 ATEX II 3D / Ex tc IIIC T85 C IP66 Dc

VÝHODY
Vzdálenost maznice až 2m

 MODERNÍ TECHNOLOGIE : patentovaný čerpací systém zamezující separačním
problémům plastických maziv. Cykly mazání probíhají v pravidelných intervalech při
mazacím tlaku 10 barů.
 JEDNODUCHOST : unikátní šroubovací část, « MEMO » se využívá pro nastavení
mazacího programu.
 UNIVERZÁLNOST : víceúčelové použití (dopravníky, elektromotory, ventilátory apod.).
 EKOLOGIE : náplně jsou vyrobeny z recyklovatelného polymeru, umožňují
mnohonásobné plnění a snížení spotřeby maziva.
 BEZPEČNOST : odstraňuje problém nebezpečného a obtížného přístupu k mazacím
místům.
 EKONOMIČNOST : výměna cartridge trvá méně než 60 sekund.

Víceúčelové použití
3 typy dostupných náplní
plastických maziv
Nastavení programů mazání
na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců

Kapacita
cartridge

Rozměry

Sada
baterií

240 ccm

147 x 101 mm

4,5 V
Alkalické

TOTAL LUBRIFIANTS
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Min.
pracovní
teplota
o
-15 C

Vystavení
teplotám v
rozsahu
o
-25 C až
o
+50 C

Nastavení

1-3-6nebo 12
měsíců

Průměrný
denní
výstup
8 – 2,6 –
1,3 – 0,65
ccm

Připojení
¼ palce

Max.
mazací
tlak
10 bar
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Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. Hodnoty Bez. list na vyžádání u dodavatele.
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