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

1/20171/2017

11

Vážené dámy, vážení pánové,

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:
pøinášíme Vám nové vydání našeho newsletteru CEMA-TECH Info Express.
Hlavním tématem bude tentokrát pozvání na tradièní Mezinárodní strojírenský 
veletrh v Nitøe, který již "klepe na dveøe". Naleznete nás opìt na spoleèném 
stánku s našimi kolegy z HENNLICH Slovensko. Detaily  naší úèasti na tomto 
veletrhu naleznete níže.
V dalších èláncích Vás seznámíme s nìkolika zajímavými novinkami ze 
sortimentu našich hlavních dodavatelù, firem SKF a ABNOX. 

Novinky:

    - ABNOX: nové dávkovací ventily 

    - SKF: elektrické èerpadlo ECP  
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pokraèování na str. 2
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Navštivte nás na MSV v Nitøe
Pokud se chystáte na tento veletrh, Omezenému poètu zájemcù nabízíme cema-tech@hennlich.cz.   

Tìšíme se na vás!!!urèitì se nezapomeòte stavit za námi zaslání voucheru pro volný vstup. V 

na stánek. pøípadì zájmu nás kontaktujte na e-mailu 
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 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
ABNOX: Nové typy dávkovacích ventilù

design, s integrovaným pneumatickým  viskózními mazivy. Je primárnì  urèen k Firma ABNOX, kterou v ÈR a SR naše 
elektromagnetickým ventilem pro iniciaci automatickému, bezkontaktnímu naná-firma zastupuje, uvedla v poslední dobì 
výdeje dávky. Tento ventil dokáže pracovat šení liniových dávek na materiál. K na trh hned nìkolik novinek v oblasti 
s úctyhodnou frekvencí až 100 dávek za dispozici jsou dvì velikosti ventilu, A1 a  dávkovácích ventilù.
minutu.    A2. Volba velikosti ventilu se odvíjí od Všechny tøi níže pøedstavené ventily mají 

velikosti požadovaného tvaru liniové vysokou pøesnost a opakovatelnost, jsou 
Dávkovací ventil AXDV-V1 dávky.primárnì urèeny k instalaci do jednoúèelo-

vých pracoviš�, pøevážnì v "automotive" Konstrukènì se jedná o zcela nový typ 
---prùmyslu, na kterých je mazivo automa- dávkovacího ventilu.

ticky nanášeno buï ve formì liniových Dávkování zajiš�uje integrované Další technické informace, obrázky a 
nebo bodových tvarù dávek na potøebná elektrické èerpadlo s variabilními videa tìchto ventilù naleznete na 
místa sériovì vyrábìných dílù. Pojïme si otáèkami, umožòující precizní internetových stránkách www.abnox.com 
o tìchto ventilech øíci více podrobností. dávkování jak nízkoviskózních, v sekci "News".

tak vysokoviskózních maziv, 
vèetnì abrazivních maziv. Dávkovací ventil AXDV-P1 Pokud uvažujete o implementaci systému 

3 dávkování maziv ve Vašem provozu, Je urèen k bezkontaktnímu, pulsnímu  Min. možná dávka je 5 mm , 
3 neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám nanášení pøesných dávek (bodová max. dávka pak 18 cm /min. 

navrhneme a dodáme systém pøizpù-aplikace) støednì až vysoko- Ventil je vybaven proti-
sobený Vašim konkrétním provozním viskózních a také abra- úkapovým mechanismem. 

podmínkám.   zivních  maziv. Ventil S tímto ventilem je možné 
má velmi kom- vytváøet miniaturní i vìtší 

paktní bodové i liniové dávky.

D á v k o v a c í  v e n t i l  
AXDV-A1 / A3
Rovnìž tento typ 
ventilu je schopen 
pracovat s nízkovis-
kózními i vysoko-

SKF: Elektrické èerpadlo ECP

objemu 380 ml, které jsou využívány tiskaøských strojù, Firma SKF uvádí na trh nové,  
rovnìž u dalších typù èerpadel SKF (napø. pøípadnì mazání elektrické èerpadlo ECP.
TLMR a další). Nízká hladina maziva v drobnìjších øetìzù s Jedná se o kompaktní èerpadlo s 
kartuši mùže být hlídána pomocí el. využitím mazacích moderním designem, s vynikajícím 
snímaèe. štìtek.pomìrem cena/výkon.   
Použití kartuší prakticky vyluèuje konta-Èerpadlo je urèeno pro nízkotlaký 
minaci maziva pøípadnými neèistotami, ke jednopotrubní systém SKF MonoFlex a je 

  kterému mùže lehce dojít pøi plnìní ideálním øešením pro menší stroje 
klasických èerpadel s vlastním zásob-pracující v lehèích odvìtvích prùmyslu,           
níkem. které mají  menší poèet mazaných míst s 
Èerpadlo je urèeno pro externí øízení, malou spotøebou maziva.      
kterým mùže být øídicí systém mazaného Mazacím médiem mùže být olej s 

2 stroje, pøípadnì èasovaè.  viskozitou v rozsahu 20 až 1 500 mm /sec 
a øídký tuk tøíd NLGI 000 a 00.

Typickými možnými aplikacemi pro použití Èerpadlo nemá vlastní zásobník, ale je 
tohoto systému mohou být ložiska a urèeno pro zásobování ze standardních 
lineární vedení obrábìcích strojù a vymìnitelných kartuší s mazivy SKF o 
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