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simalub ®e  – Otomatik
Tek Nokta Yağlama Kartuşu



Yağlama Uzmanınız

Masraarı Azaltır ve

Makine Ömrünü Uzatır
  

«simalube
®
 İLE ELLE

YAĞLAMAYA SON VERİN»
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Maden, taş ve çakıl ocakları, beton ve çimento 
sanayinde simalube® kullanıldığında bakım 
masraarınız azalır.
simalube® düzenli olarak yağlayıcı ile yağlama 
noktasını besler ve rulman, zincir, ray vb. her türlü 
mekanik donanımı yağlar.



1 Filtreli Pompada Ana Tahrik Mil Yataklarının yağlanması
  
2 Konveyörde Yatak yağlama uygulaması
  
3 Çeneli Kırıcının simalube  ile yağlanması®

  
4  Kum ve Çakıl yıkama tesisindeki motorların simalube  ile

yağlanması

®

  
5 Koruyucu kapaklar sayesinde kartuşlar dış etkenlerden korunur.

Fırlayan çakıl vb. parçaların kartuşlara zarar vermesini engeller  
  

6 simalube   Tahrik Kayışını yağlıyor®

  

7 Konveyördeki yataklı rulmanın yağlanması. Kartuşlar yataklarda
bulunan gresörlüklerin üzerine doğrudan monte edilmiştir.  

  
8 Bakım sorumlusu ve tesis yöneticileri simalube  den memnundur.®
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«simalube
®
 MASRAFLARI AZALTIR

VE ÇALIŞMA ORTAMINDA

İŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIR»

Tehlikeleri Azaltır ve İş Kazalarını Önler
  

simalube  ulaşılması zor yağlama noktalarının yağlanması
için idealdir. Açık alanlarda bulunan yağlama noktalarını da 
yağlayıcı ile besler. simalube  sayesinde çalışanların
tehlike alanlarında daha az sıklıkla bulunmasını sağlar.
E l le yapı lan per iyodik yağlamalar gereks iz  o lur.
Bakım personelinin ses, toz, hareket eden parça ve
aksamlardan uzak durması nedeniyle iş güvenliği artmaktadır.
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simalube® Yapı Malzemeleri Üretim, İşleme Tesislerinde

ve Makinelerde

� Konveyör � Taşıyıcı Bantlar/Paletli Besleyici

� Gergi Kayışları � Karıştırıcı/Mikserler

� Havalandırma Sistemleri � Dönen Kurutma Fırınları

� Redüktör/Şanzıman/Motorlar � Değirmenler

� Elekler/Titreşimli Elekler � Vantilatör/Fan

� Silo/Ambar ve Makineleri � Pompalar

� Yıkama Tamburları � Kum ve Çakıl Yıkayıcı

� Kırıcılar � Paletleme

simalube  Yağlama Kartuşlarının Avantajları:®

� Güvenilir : B ir kere montaj edilen kartuş, yağlama noktasını düzenli olarak
 besler ve unutulmasını önler

�  Esnek: Yağlayıcı akışını kademesiz olarak 1 aydan 12 aya kadar ayarlama imkanı

� Zaman ayarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz

� Kartuşu durdurabilir ve istenilen zamanda tekrar devreye alabilirsiniz

� Tekrar doluma uygundur

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

�  Şeffaf gövdesi sayesinde yağlamanın ilerlemesini kolayca takip edebilirsiniz

� Kartuş ebatı ve yağ miktarı uygun orandadır, en dar ve küçük alanlarda
 kullanıma uygundur

�  Kartuşun kullanımı sayesinde yağlama noktası hermetik olarak kapanır ve
  dışardan toz ve kir girmesi engellenir (IP68)

�  Her yağlama noktasının gerekirse farklı bir yağlayıcı ile beslenmesi mümkündür.
  Merkezi yağlama sistemlerinde sadece tek tip yağlayıcı mevcuttur

� Geniş montaj aksesuarları sayesinde her tesiste uygulama yapılması
 mümkündür

Kullanım Alanları ve Avantajlar

simalube® ürünleri hakkında veya kum, 
çakıl, maden ve çimento sanayi ile ilgili 
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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