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Yağlama Uzmanınız

Bakım maliyeti ve makinelerin durma sürelerini
simalube  ile azaltın®

«simalube
®

GIDA GRES ve

SIVI YAĞLARI SL10 ve SL18 

NSF H1* SERTİFİKALIDIR»

Modern meşrubat sanayinde şişe, karton kutu içeceği 
ve damacana gibi ürünler uzun bant, makaralı veya 
zincirli konveyörler üzerinden taşınır. Bu taşıma 
sistemleri genelde 24 saat çalışmaktadır ve düzenli 
yağlandığında daha güvenli ve uzun ömürlü olurlar. 
simalube® yağlama kartuşları maliyetli olan 
arızaları ve üretimin durmasını ciddi oranda azaltır.

* NSF Gıdaya Uygunluk Sertikası
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1  Palet taşıyıcı simalube® 250 ml ile zincir yağlama

2 S oft içecek dolum ünitesi üzerinde anşlı rulman yağlama

3 Makaralı konveyör  simalube®

4  İki simalube® kartuş uzatma hortumu ile zincirli konveyörü
    yağlıyor

5  Flanşlı rulman yağlanması

6 Dolum konveyörü üzerinde birçok simalube®    yağlama kartuşu

7  Redüktör şanzımanı üzerindeki rulman 2 adet
60ml yağlama kartuşu ile yağlanıyor

simalube® 

8 Konveyör bant motoru yağlanması

9 Konveyör bantın                   ile yağlanmasısimalube®   

«simalube® DÜZENLİ VE GÜNLÜK

YAĞLAMA YAPARAK ÜRETİM TESİSİNİZİN

ÖMRÜNÜ VE GÜVENLİ ÇALIŞMASINI 

ARTIRARAK BAKIM MALİYETLERİNİ

Kolay Montaj

simalube® yağlama kartuşlarını gres veya sıvı yağ ile 
alabilirsiniz. Kartuş doğrudan yağlama gresörlüğünün 
yerine vidalanarak bir yıla kadar yağlamayı gerçekleştirir.
Zaman ayarı sayesinde yağlama noktasının günlük yağ 
ihtiyacı tam olarak karşılanır. Uzun aralıklarla 
(haftalık/aylık) yapılan elle yağlamanın yerine günlük ve 
düzenli olarak yağlamayı gerçekleştirir.

ile yağlanıyor

Süt ürünleri, peynir, dondurma, içecekler ve hazır gıda 
tesis ve işleme ekipmanların yağlanmasında simalube® 
vazgeçilmez bir çözümdür.

AZALTIR»



simalube  Sisteminin Avantajları:®

� Gıda ve meşrubat sanayinde denenmiş ve kendisini kanıtlamış sistemdir

�  Bakım ve onarım masraarını azaltır

 (Elle yağlama tamamen ortadan kalkar, iş güvenliği ve zaman tasarrufu

 çok yüksektir)

� Bakım sürecinde makine ve tesisin durmasına gerek kalmaz

�  Makine ve tesisin ömrünü uzatır

�  Esnek: Çalışma süresi 1–12 ay arasında kademesiz olarak ayarlanır

�  Her yağlama noktasının farklı bir yağlayıcı ile beslenmesi mümkündür.

 Merkezi yağlama sistemlerinde sadece tek tip yağlayıcı mevcuttur

�  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 Avantajlar

�  Dolum Tesisleri

�  Yıkama Makineleri

�  Konveyör ve Taşıma Sistemleri

�  Paketleme ve  

Şrinkleme Makineleri

�  Presler, Sıkıcılar

�  Soğutucu ve Dondurucu Sistemler

�  Etiketleme Makineleri

�  Paletleme Sistemleri

�  Klima ve Soğutma Sistemleri

  

simalube® Meşrubat ve Gıda Sanayinde Uygulamaları:

simalube® ürünleri hakkında veya gıda 
işletmeleri 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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