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Yağlama Uzmanınız

simalube® bakım maliyetinizi ve

tesisinizin durma süresini azaltır

               yağlama kartuşu rulman, zincir, dişli,
konveyör ve diğer mekanik aksamların ömrünü
uzatır. Bakım ve duraklama süresinin azalması
her alanda masraarı azaltır.            X

Geri dönüşüm tesislerinde aşırı toz ve pislik
mevcuttur, düzenli yağlama bu ortamlarda daha da
önem kazanmaktadır. Kötü yağlanan aksamlar
çok daha kısa zamanda bozulur ve değiştirilmesi
gerekebilir. Arızalar üretimin durması ve maliyet
artmasına yol açar.

®simalube

«simalube®  DÜZENLİ VE SÜREKLİ

YAĞLAMA YAPARAK MAKİNELERİN

ÖMRÜNÜ UZATIR, BAKIM VE ONARIM

MALİYETLERİNİ AZALTIR»
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1  simalube  yağlama noktasına toz vb. yabancı maddelerin

girmesini önleyerek, makinenin sağlıklı çalışmasını sağlar .

®

2  simalube   konveyör bantında rulman yağlıyor®

3  İki adet 250ml simalube  fırçalar ile birlikte konveyör zincirini
düzenli olarak yağlıyor ve temizliyor

®

4  Bir düzine 30 ml simalube® yağlama kartuşu bantlı konveyörün
rulmanlarını yağlıyor

5  Vibrasyonlu konveyör bir kaç 125 ml                     ile yağlanıyorsimalube® 

6   Gazlaştırıcı ünitesinde sıcak hava fanı 60 ml ve 125 ml
simalube® kartuş ile yağlanmaktadır

7  Su pompası 30 ml                    ile yağlanıyorsimalube®

8 FGR havalandırma fanı simalube® 60 ml ile yağlanıyor

«simalube® TESİSLERDE İŞ GÜVENLİĞİNİ

ARTIRIR»

Tehlike Riskini Azaltır ve Kazaları Önler

®simalube   ulaşılması zor yağlama noktaları için idealdir.
Açık ve kapalı alanlarda güvenle kullanabilirsiniz. Elle

®yapılan periyodik yağlamaları gereksiz kılar. simalube
kartuşu kullanıldığında çalışanlar tehlikeli alanlarda daha
az zaman geçirmek zorunda kalırlar. Bakım ekibi sesli,
tozlu ve hareket eden parçaların oluşturduğu tehlike
alanlarından uzak durarak iş güvenliğini artırır.



� Geri dönüşüm tesislerinde kendini kanıtlamış yağlama sistemidir

�  Bakım maliyetini düşürür ve aralıklarını uzatır. Elle yağlamaya gerek

kalmadığından, zamandan ve işçilikten ciddi avantaj sağlar

� Bakım için makineyi durdurmaya gerek kalmaz

�  Tesisin ömrünü uzatır

�  Çalışma süresi 1-12 ay arasında ayarlanabilir

� Her ekipmanda/makinede kullanım sayısı belli olduğundan kolayca yedek

kartuş bulundurabilirsiniz

� Bir kere montaj edilen kartuş, yağlama noktasını düzenli olarak besler

ve unutulmasını önler

�   Şeffaf gövdesi sayesinde yağlamanın ilerlemesini kolayca takip edebilirsiniz

�  %100 geri dönüşüm. Tekrar dolum özelliği sayesinde defalarca kullanılabilir

�  Kartuşun kullanımı sayesinde yağlama noktası hermetik olarak kapanır ve

 dışardan toz ve kir girmesi engellenir. (IP68)

�  Altı farklı ebatlarda alabilirsiniz: 15, 30, 60, 125 ve 250ml, Multipoint

Kullanım Alanları ve Avantajları

�  Bantlı Konveyör

�  Ayrıştırıcı Makineler

�  Kırıcı Makineler

�  Havalandırma Fanları

�  Öğütücü

�  Ayrıştırma Tesisi

�  Balya Pres Makineleri

�  Kırma & Yıkama Makineleri

�  Mil, Tahrik Milleri

�  Granül Makineleri

�  Sıcak hava fanları

simalube® Geri Dönüşüm Tesislerinde                   Kullanım Alanları

simalube® Geri Dönüşüm Tesislerinde                   Avantajları

simalube® ürünleri hakkında veya geri 
dönüşüm tesisleri ile ilgili her türlü sorularınız 
için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Uzmanlar ımız  otomat ik  yağlama i le 
masraarı azaltma, tesis ve ekipmanların 
uzun ömürlü olması yönünde bilgi verecektir.
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