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Objednací 
èíslo 

27902

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

Popis

 

PØÍSLU�ENSTVÍ AUTOMATICKÝCH MAZNIC SIMALUBE

Aktivaèní šroub s plynovou patronou pro SIMALUBE 60 ml, M 18x1,5(a)

27903 Aktivaèní šroub s plynovou patronou pro SIMALUBE 125 ml, M 18x1,5(a)

29101 Plnicí pøípoj R 1/4"(i)-(mazací hlavice H1)

27911 Pøíchytka maznice SIMALUBE - d50 mm, plastová 

27921 Zpìtný ventil d8 mm(a) - plast *)

29108 Zpìtný ventil R 1/4"(i)-R 1/4"(a) - mosaz *)

Automatické maznice SIMALUBE 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 míst. 
Princip funkce maznice SIMALUBE je založen na chemické 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. Dobu vyprázdnìní maznice 
je možné nastavit imbusovým klíèem pøímo na aktivaèním šroubu na 1 až 12 
mìsícù, pøípadnì je možné výdej maziva úplnì zastavit (0). Díky kontrolnímu 
okénku se stupnicí je možné kdykoli zkontrolovat aktuální množství maziva v 
maznici.
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 krajnímpøípadì mùže být mezi výstupem z maznice a mazaným místem krátký 
rozvod (doporuèuje se však max. délka cca 0,5 m). Maznici je možné opakovanì 
plnit pøes plnící pøípoj (viz pøíslušenství) napø. mazacím lisem nebo plnicím 
sudovým èerpadlem. Po opakovaném naplnìní je však tøeba vždy vymìnit 
aktivaèní šroub za nový (viz pøíslušenství). 
Rozsah pracovních teplot: -20 až +55°C

 
 

Aktivaèní šroub 
s plynovými patronami

Kontrolní okénko

Tlaková komora

Prùhledné pouzdro

Píst

Potisk (etiketa)

Mazivo

Hrdlo

Závit R 1/4"(a)

Obj. è. 27921

Obj. è. 27911

Obj. è. 29101

Obj. è. 27901, 27902,
27903, 27904

Obj. è. 29108

- Na pøání jsou maznice SIMALUBE k dispozici také s objemem zásobníku 30 ml a 250 ml a se širokou škálou náplní (tuky i oleje potravináøské, ekologicky 
  odbouratelné, odolné vysokým teplotám atd.)

27901 Aktivaèní šroub s plynovou patronou pro SIMALUBE 30 ml, M 18x1,5(a)

27904 Aktivaèní šroub s plynovou patronou pro SIMALUBE 250 ml, M 18x1,5(a)

Na pøání je k dispozici kompletní pøíslušenství automatických maznic SIMALUBE

Objednací èíslo Typ Závit Z1

27121 SL00-60 60 SL00-prázdná R 1/4"(a) 14

Objem 
zásobníku

[ml] A øC D

Rozmìry
[mm]

62 52

Náplò

27141

27142

27122

SL00-125

SL01-125

SL01-60

125

125

60

SL00-prázdná R 1/4"(a)

R 1/4"(a)

R 1/4"(a)

14

14

14

100

62

100

52

52

52SL01-univerzální tuk

SL01-univerzální tukA
D

Z1

C

27128 SL14-60 60 R 1/4"(a) 1462 52SL14-øetìzový olej

27148 SL14-125 125 R 1/4"(a) 14100 52SL14-øetìzový olej


