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Možnosti zefektivnìní ruèního
mazání
(dokonèení)

léto bohužel pomalu konèí a já pevnì vìøím, že s odcházejícím létem 
konèí i období hospodáøské recese a my se s Vámi, našimi zákazníky, 
potkáme opìt v lepších èasech.
První pøíležitostí ke spoleènému  setkání bude blížící se tradièní, již 52. 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì (viz pozvánka níže), kde Vás rádi 
uvítáme na našem stánku umístìném na stejném místì jako v nìkolika 

posledních letech, na volné ploše C. Pøijïte ochutnat moravské speciality z našeho 
grilu, ochutnat co je na pípì, eventuálnì pohovoøit o problematice centrálního mazání 
ve Vaší firmì - náš tým je pøipraven pro Vás nalézt to nejlepší øešení.
Našim zákazníkùm a obchodním partnerùm nabízíme možnost bezplatného zajištìní 
volných vstupenek. V pøípadì zájmu nás kontaktujte na e-mail: 
cematech@hennlich.cz

Jak se již stalo zvykem, v každém vydání našeho CEMATECH Info Expressu se 
zamìøujeme na urèitou konkrétní problematiku, pøípadnì konkrétní oblast prùmyslu. 
V tomto vydání bychom Vás rádi blíže seznámili s možnostmi zefektivnìní procesu 
klasického ruèního mazání. Nebude rovnìž chybìt novinka související s ruèním 
mazáním - tentokrát mezi uživateli èím dál víc populárnìjší program LS s opìtovnì 
plnitelnými kartušemi.

Pevnì vìøíme, že i Vy zde naleznete øešení, která by mohla najít
uplatnìní i ve Vašich provozech.

Tìším se na osobní setkání s Vámi v Brnì. 

Pravidelné manuální promazávání 
jednotlivých mazaných míst rùzných 
strojù (stacionárních i mobilních), pøípadnì 
linek je mnohdy velmi nepøíjemnou a 
namáhavou prací.
Pøitom existují možnosti, jak tento proces 
zefektivnit a tuto námahu výraznì 
eliminovat - pomocí centralizace mazání.
Zaènìme pìknì od zaèátku. Stroj má na 
jednotlivých mazaných místech umístìny 
pouze mazací hlavice a obsluha musí tato 
mazaná místa napø. s ruèním mazacím lisem 
pravidelnì obcházet a promazávat.
Tato mazaná místa se mohou nacházet na 
rùzných, za provozu stroje nepøístupných 

místech. Takovýto zpùsob mazání bývá 
èasovì velmi nároèný a namáhavý.
Prvním krokem centralizace mazání (i když 
se o centrální mazání v pravém slova smyslu 
zatím ještì nejedná) je svedení mazaných 
míst rozvody na pøístupná místa. Rozvody 
od skupinky 
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mazaných míst jsou na zmínìném 
pøístupném místì zakonèeny mazacím 
blokem (lištou) s mazacími hlavicemi. Nyní se 
nám èásteènì snížila namáhavost a èasová 
nároènost, stroj je již také možné promazávat  
za chodu, zùstává však nepøíjemná 
skuteènost, že se obsluha musí pøipojit 
mazacím lisem na každou mazací hlavici 
zvláš�.

vstupu do rozdìlovaèe, který je v této Co se týèe materiálového provedení rozvodù, 
hierarchii nejvýše. pro pohyblivé pøívody se používá flexibilní 

hadice KF300 s jednoduchým armováním Poèet rozdìlovaèù a jejich zapojení je tøeba 
pøímo pøi montáži, pro ostatní rozvody se navrhnout v závislosti na poètu mazaných 
používají ocelové pozinkované nebo plastové míst, zadaných pomìrech mezi dávkami a 
trubky d6 mm. U šroubení jsou k dispozici dva dalších faktorech. V tomto pøípadì se tedy 
typy - "nástrèkové" s velmi snadnou montáží 
nebo "se záøezným prstýnkem". Rozvody se 
pøipevòují k nosným èástem stroje ocelovými 
nebo polypropylenovými pøíchytkami.
U všech tøí výše popsaných situací u kterých se 

Druhým krokem centralizace mazání je 
použití progresivních rozdìlovaèù SSV nebo 
SSVD. Progresivní rozdìlovaè je komponent, 
který mazivo pøicházející z jednoho zdroje 
rozdìluje bez závislosti na protitlacích na více 
proudù. Progresivní rozdìlovaèe je možné 
zapojit jednostupòovì nebo dvoustupòovì.

obsluha napojuje na jednu nebo na velmi malý obsluha napojuje na vìtší èi menší poèet Pøi jednostupòovém zapojení bývá každý 
poèet mazacích hlavic a vše ostatní "zaøídí" mazacích hlavic, by pro obsluhu bylo také rozdìlovaè opatøen mazací hlavicí na vstupu. 
progresivní rozdìlovaèe. velkým ulehèením použití akumulátorové (není vyobrazeno).

mazací pistole Power-Luber nebo pojízdných Mazací hlavici na vstupu do primárního Pøi dvoustupòovém zapojení jsou na vývody 
mazacích pøístrojù AM203, AM L nebo AM LK, rozdìlovaèe je možné kdykoli v budoucnu jednoho rozdìlovaèe napojeny pøívody dalších 
namísto namáhavé práce s ruèním mazacím odstranit a pøipojit mazací èerpadlo, èímž rozdìlovaèù. Mazací hlavice je pak pro celý 
lisem.vznikne klasický automatický centrální systém nejèastìji pouze jedna a je umístìna na 

progresivní mazací systém.    
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