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Ing. Milan Dvoøák 
vedoucí o. z. CEMA-TECH

Vážení obchodní pøátelé, dámy a pánové, 

pøinášíme Vám nové vydání našeho CEMA-TECH Info Expressu.
Po roce mám opìt milou povinnost pozvat Vás k návštìvì našeho stánku 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnì. Stejnì jako v nìkolika 
posledních letech nás naleznete v pavilónu V ve spoleèné expozici s 

našimi kolegy z ostatních divizí firmy HENNLICH.
V èásti stánku vìnované našemu odštìpnému závodu CEMA-TECH Vám 
pøedstavíme novinky v oblastech centrálního mazání, dávkování maziv, nanášení 
maziv na plochy a mazací techniky. Bude zde rovnìž dostatek prostoru na výmìnu 
zkušeností z Vašich provozù, ale i na neformální popovídání.
Další podrobnosti naleznete na níže uvedené pozvánce.

Dále si Vám dovolíme pøedstavit nìkolik novinek a rovnìž
Vás poinformujeme o našich nedávných marketingových 
aktivitách. Pøeji pøíjemné ètení.       

NOVINKY: ABNOX - nová generace 
èerpadel a nový ventil pro nástøik 
maziva do dutin
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Poèetným návštìvníkùm našeho stánku 
jsme pøedstavili naše možnosti v oblasti 
mazání zemìdìlských strojù, a to jak s Zemìdìlství je odvìtví, ve kterém se to 
použitím moderního zpùsobu mazání stroji, které je tøeba pravidelnì 
automatickým centrálním mazacím promazávat, jen hemží. Na nejvìtší 
systémem, tak s použitím tradièních výstavì zemìdìlské techniky s názvem 
mazacích lisù a pøístrojù pro manuální "Den Zemìdìlce" jsme tedy nemohli 
mazání. V této oblasti zaujal zejména chybìt.    
akumulátorový mazací lis Power-Luber,Jedná se v souèasné dobì o nejvìtší "polní" 
který v poslední dobì získává na èím dál výstavu zemìdìlské techniky. Koná se vždy 
vìtšíjednou za  dva roky na letišti u obce Kámen 
popularitì.na Pelhøimovsku a letos to bylo v termínu 

11.-12. záøí.
Nezbývá Spoleènì s námi se zde pøedstavilo na 150 
tedy než se vystavovatelù  a areálem bìhem dvou dnù 
zaèít tìšit prošlo témìø 9 000 návštìvníkù. Tato 
na Den výstava je pøitažlivá zejména tím, že 
Zemìdìlce vystavovanou techniku je možné shlédnout 
2021.  pøímo v akci na pøilehlých polích.

Vážení moravští zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o 
rozšíøení našeho týmu obchodnì-
technických zástupcù v regionu 

Morava. 
Ke stávajícímu obchodnì-technickému 
zástupci Ing. Pavlovi Stoudkovi, pøibyl 

nový kolega Jan Kohl.  
Tato zmìna povede k navýšení naší 

kapacity v terénu, pøímo u Vás 
zákazníkù, a tedy i ke zkvalitnìní 

našich služeb.
Zde je na našeho nového 

kolegu kontakt: 

Den Zemìdìlce 2019

 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
ABNOX - nová generace èerpadel, nový ventil pro nástøik maziva do dutin 

si nemusíte poøizovat pro rùzné druhy nismu umožòuje dávkovaè AXDV-V1 Firma ABNOX - jeden z nejrenomova-
maziva v rùznì velkých baleních vždy celé dávkovat rùzné množství maziva s nìjších svìtových výrobcù kompo-
èerpadlo. Tuto nespornou výhodu oceníte i nejvyšší pøesností a opakovatelností. nentù pro dávkovací systémy, kterou v 
po letech používání èerpadel, kdy bude Všech výhod, které pøináší dávkovací ÈR a SR zastupujeme, stále zlepšuje a 
nutné vymìnit tìsnìní na èerpacích ventil Vario využívá i novì pøedstavený zkvalitòuje své produkty. Pojïme si 
trubicích. Již nebude docházet k únikùm ventil AXDV-R1, který je vybaven pøedstavit dvì horké novinky. 
maziva do útrob pneumatického motoru a elektromotoricky hnanou rotaèní tryskou. První z nich  jsou pneumatická èerpadla 
s tím spojené navýšení nákladù na Díky umístìní vedení maziva do støedu nové generace AXSP, nahrazující 

r o z e b r á n í ,  v y è i š t ì n í  a  osy rotace lze nabídnout rùzné pøedchozí verze. Èerpadlo 
pøetìsnìní motoru. Èerpací délky rotaèní trysky pøesnì je nyní modulárnì rozdìle-
trubice jsou vyrábìny ve dvou podle Vašich požadavkù. Pøi no na dvì samostatné 
øadách, s tlakovým pøevodem instalaci na Vaše robotické èásti, a to na pneumatický 
25:1 a 60:1 ,a v pìti délkách, a pracovištì umožòuje dávko-motor S100 a èerpací trubice 
to pro sudy s mazivem od 1 do vací ventil s rotaèní tryskou D13 a D20. Toto rozdìlení 
180 kg. nanášet mazivo na celé znamená obrovskou výhodu 

vnitøní plochy nebo jen pro uživatele, kteøí provozují více 
urèitá vybraná místa dutin, èerpadel pro rùzné druhy maziva, Druhou novinkou je dávkovací 
a to v rùzných tlouš�kách èi v rùznì velkých baleních. V ventil AXDV-R1 vycházející 
nanášené vrstvy.takovém pøípadì je možné mìnit z loni pøedstaveného dávko-
Pokud vidíte ve Vašich jeden pneumatický motor na èerpací vacího ventilu Vario AXDV-V1. 
provozech potenciál pro trubici, kterou budete Díky kombinaci integrovaného 
použití tohoto ventilu, právì potøebovat. krokového motoru a excen-
neváhejte nás kontaktovat.Díky tomuto rozdìlení trického šnekového mecha-


