
Automatické maznice

PERMA CLASSIC

CEMATECH IL MT-017

Automatické maznice pro tuk a olej - typ PERMA CLASSIC

Automatické maznice PERMA CLASSIC jsou urèeny k dávkování tukù (max. do tøídy 
NLGI 2) a olejù do jednoho mazaného místa. Jsou vhodné pro mazaná místa s nižší 
spotøebou maziva s malým odporem (protitlakem). Velmi èasto se používají pro mazání 
hùøe dostupných osamocených míst. Princip funkce maznice PERMA CLASSIC je 
založen na elektrochemické reakci, pøi které se pevná látka umístìná v patronì v 
aktivaèním šroubu mìní na plyn, který se hromadí v tlakové komoøe a tlaèí na píst, 
následkem èehož je mazivo pod pístem vytlaèováno z maznice smìrem k mazanému 
místu. Doba vyprázdnìní maznice je pevnì urèena použitým aktivaèním šroubem 
(žlutý - 1 mìsíc, zelený - 3 mìsíce, èervený - 6 mìsícù, šedý - 12 mìsícù). Maznice 
je uvedena v èinnost zašroubováním aktivaèního šroubu do maznice a odtržením 
plastového oka. Jakmile je maznice aktivována, nelze ji již nijak deaktivivat. 
Signalizace vyprázdnìní je vizuální, jakmile je maznice prázdná, prosvítá pøes spodní 
plastovou prùhlednou èást èervený píst.   
Maznice mùže být umístìna v jakékoli poloze a je schopna práce dokonce i pod vodou. 
Ideální je, pokud mùže být maznice napojena pøímo na závit mazaného místa, v krajním
pøípadì mùže být mezi výstupem z maznice a mazaným místem krátký rozvod 
(doporuèuje se však max. délka cca 0,5 m). Maznici není možné opìtovnì plnit. 
Rozsah pracovních teplot: 0 až +40°C (pøi teplotách pod 0°C je doporuèeno použití maznice PERMA FROST).

 
 

Aktivaèní 
šroub 

Mazivo

Závit R 1/4"(a)

Objednací èíslo Doba
vyprázdnìní

Závit Z1

27305 1 mìsíc 120 SF01-univerzální tuk R 1/4"(a) 11

Objem 
zásobníku

[ml] A øC D

Rozmìry
[mm]

99 59

- Na pøání jsou maznice PERMA CLASSIC k dispozici se širokou škálou náplní (tuky i oleje potravináøské, ekologicky odbouratelné, vysokoteplotní atd.)
- Na pøání jsou k dispozici i další maznice PERMA a jejich pøíslušenství (FROST, FUTURA, NOVA, STAR, PRO atd.)   
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6 mìsícù

120

120

120

SF01-univerzální tuk R 1/4"(a)

R 1/4"(a)

R 1/4"(a)

11

11

11

99

99
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59SF01-univerzální tuk

SF01-univerzální tuk

A

D

Z1

C

Vyvíjeè 
plynu

Píst
Elektrolyt

Robustní
plechový
zásobník

Prùhledná
plastová
spodní èást

27361 1 mìsíc 120 R 1/4"(a) 1199 59SO32-univerzální olej

27362 3 mìsíce 120 R 1/4"(a) 1199 59SO32-univerzální olej

27363 6 mìsícù 120 1199 59SO32-univerzální olej R 1/4"(a)

27364 12 mìsícù 120 1199 59SO32-univerzální olej R 1/4"(a)

Objednací 
èíslo 

27951

*) Zpìtný ventil je doporuèeno použít vždy, pokud je maznice naplnìna olejem

Popis

Pøíchytka maznice PERMA - d70mm, plastová

27952 Pøíchytka maznice PERMA - d70 mm, kovová

29108

Obj. è. 27951

Obj. è. 29152

Obj. è. 29108

Zpìtný ventil R 1/4"(i)-R 1/4"(a) - mosaz *)

Na pøání je k dispozici kompletní pøíslušenství automatických maznic PERMA

Pøíslu�enství automatických maznic PERMA

CZ - 412 01 Litomìøice
Èeskolipská 9
IÈO 14869446
DIÈ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kanceláø:
CZ - 591 01 Žïár nad Sázavou
Libušínská 183
Tel./fax: +420 566 630 524 

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
è. ú. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP


