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Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Josef Míèek 
vedoucí o.z. CEMATECH
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Systémy dávkování maziva
(dokonèení)

na konci roku obvykle bilancujeme a zamýšlíme se, co se povedlo a co 
jsme mohli udìlat lépe. Všech se nás více èi ménì dotkla hospodáøská 
recese a pøesto, že se nás politici  snaží pøesvìdèit o opaku, její dùsledky 
poci�uje vìtšina z nás doposud.
Nicménì jsem pøesvìdèen, že je již vidìt svìtlo na konci tunelu a v 
pøíštím roce se již v daleko vìtší míøe projeví hospodáøský rùst a my se s 

Vámi, našimi zákazníky a pøáteli opìt setkáme pøi realizaci nových, zajímavých 
projektù centrálního mazání.

O.z. CEMATECH má za sebou také první rok pùsobení na Slovensku a jsem velmi 
rád, že jsme s našimi slovenskými partnery našli spoleènou øeè a byla realizována 
celá øada zajímavých projektù.

Co se referencí o.z. CEMATECH v oblasti 
systémù dávkování maziva týèe, je možné 
naše zákazníky rozdìlit do dvou skupin.
První skupinu tvoøí koncoví uživatelé, kteøí 
se rekrutují pøedevším z firem pùsobících 
v "automotive" prùmyslu. Zde naše 
dávkovací systémy  pracují  napøíklad v 

Chci Vám podìkovat za spolupráci v uplynulém roce, 
popøát Vám i Vašim rodinám pøíjemné prožití 
Vánoèních svátkù, mnoho úspìchù v 
Novém roce 2011 a zejména 
pevné zdraví.

Veletrhy a výstavy v 
roce 2011:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2011:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2011:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2011:

18. MSV Nitra 2011
24. - 27. 5. 2011
Výstavištì Nitra

Zamìøení o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvìtví
  prùmyslu 
- individuální mazací technika

MSV Brno 2011
3. - 7. 10. 2011
Výstavištì Brno

Zamìøení o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvìtví
prùmyslu 
- individuální mazací technika

...a na dalších regionálních výstavách 
o kterých Vás budeme vèas informovat 

MSV 2011

Systémy dávkování maziva

pokraèování na str. 2

Reference o.z. CEMATECH v 
oblasti dávkovacích systémù

Foto: Dávkovaèe 
Centro-Matic SL 

pokraèování na str. 2

Spoleènou charakteristikou tìchto 
systémù je vytváøení dávek maziva - oleje 
nebo tuku o požadovaném objemu. 
Požadavky na dávkované objemy bývají 
od nìkolika desetin až po stovky kubických 
centimetrù.
Firma LINCOLN - nejvìtší svìtový 
dodavatel systémù centrálního mazání a 
dalších pøíbuzných problematik, mezi 
které patøí právì dávkování, pøípadnì 
nanášení maziva na plochy atd., prùmyslu, kompletující urèitý celek z více 
zastoupená v ÈR a SR naší firmou, má k dílù, kde je pøi této kompletaci tøeba na 
dispozici hned nìkolik typù dávkovacích pøesnì urèená místa tìchto souèástek 
systémù. aplikovat pøesnou dávku maziva nebo 
Volba nejvhodnìjšího systému konzervaèní látky. 
Závisí na velikosti požadované dávky, Proè zavést automatické dávkování
èetnosti vytváøení dávky, zpùsobu K poznání úèelnosti, ba pøímo nutnosti 
ovládání, poètu výdejních míst a dalších použití automatického systému 
aspektech.  dávkování maziva dochází obvykle 
Velikost dávky pod tlakem na zvyšování výkonu  
Pro tvorbu vìtších dávek se používají zkracováním cyklù a dále pod tlakem 
speciální dávkovací ventily a pneumatické pøísných auditù cílových zákazníkù 
ejektory. Pro tvorbu menších dávek, jejichž (AUTOMOBILEK), které požadují mimo 
objemy se pohybují cca v desetinách jiné vysokou pøesnost, spolehlivost a 
kubických centimetrù, se využívají prvky opakovatelnost jednotlivých dávek 
systému Centro-Matic. maziva. To mùže zaruèit pouze 
Uživatelé spolehlivý automatický dávkovací 
Typickým zájemcem o systém dávkování systém.
maziva bývá firma pùsobící v "automotive" 



Foto: Dávkovací èerpadla napojená na centrální plnìní        
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Lubrigun, které je k dispozici v provedeních z øídicího systému - elektromagne-�
pro všechny bìžnì používané velikosti tickým ventilem 3/2, èasto také v 
sudù.kombinaci se snímáním pøítomnosti 

souèástky v pøípravku Pøínosy automatických dávkovacích Jak systém pracuje
systémùCentrální plnìní zásobníkù mazivemSrdcem dávkovacího systému Centro-
Zavedením automatických dávkovacích Pokud je dávkovacích pracoviš� s Matic bývá  pneumatické jednozdvihové 
systémù zajistíte:lokálními èerpadly více nedaleko od sebe, pístové èerpadlo. To vytváøí tlakové pulsy, 

je vhodné napojit zásobníky tìchto pøesnou (pøedepsanou) dávku mazivakteré iniciují výdej jednotlivých dávek �
èerpadel na manuální, nebo automatický dávkovaèù Centro-Matic SL. Tyto aplikaci pøesnì v požadovaném místì�
systém centrálního plnìní z jednoho sudu.dávkovaèe jsou k dispozici s rùznými poèty vylouèení lidského faktoru�
V tìchto pø ípadech se používá výstupù a velikostmi dávek.   Zavedení automatického dávkovacího 
pneumatické sudové èerpadlo LINCOLNMožnosti použití maziv systému Vám pøinese:

oleje -  lze dosáhnout velmi krátkých � snížení nákladù�
dávkovacích cyklù - cca 1 sec zvýšení kvality, snížení poètu reklamací�
plastické mazivo -  je nutno poèítat s vìtší � zvýšení produktivity práce�
délkou nejkratšího možného cyklu úsporu maziva�

Možnosti ovládání Kontaktujte nás, pokud i Vy ve Vašem 
Iniciace cyklu mùže být realizována provozu uvažujete o zautomatizování 
rùznými zpùsoby: procesu dávkování maziva. Naši 

ruènì - ventil 3/2 ve tvaru tlaèítka, páèky � technici Vám navrhnou optimální øešení.  
nebo  høibu
nožnì -ventil 3/2 ve tvaru  pedálu�

dokonèení ze str. 1

3kde byly dodány zahranièními subjekty 1,31 cm . 
jako souèást dalšího technologického 

Tokai Z každého dávkovaèe je olej rozvody veden zaøízení. Takto tomu je napø. u firem 
R i k a  C Z  s . r . o . V A L E O  do jednoho aplikaèního èlenu, který již ,

následujících firmách: Cooper-Standard AUTOKLIMATIZACE k.s. zajiš�uje nanášení maziva na èepy opìrky  a mnoha 
Automotive Èeská republika s.r.o., hlavy, které jsou vsouvány do otvorù dalších.
BOSCH DIESEL, s.r.o., Monroe Czechia, Rádi bychom Vám  zde blíže pøedstavili oznaèených šipkami. 
s.r.o., Westfalia Metal, s.r.o., LIPLASTEC, Veškeré øízení procesu dávkování zajiš�uje jednu z referencí. Jedná se o jednoúèelové 
s.r.o. ad. autonomní øídicí systém.    zaøízení na dávkování oleje na èepy 
Ve druhé skupinì jsou zastoupeny firmy, opìrek hlavy autosedaèek, který vyvinula v 
které se zabývají výrobou pøevážnì úzké spolupráci s námi firma REMONT, a.s, 
jednoúèelových strojù a bývají tedy velmi ze Zlína, která se zabývá, mimo jiné, 

 èasto dodavateli výše zmínìné skupiny výrobou jednoúèelových strojù.
firem. Zde jsme spolupracovali napøíklad Celé zaøízení je vidìt na pøiložené 
také s následujícími firmami: AMB s.r.o.,  fotografii. Dávkovací systém se skládá z 
Gemax, s.r.o., ProJUS, s.r.o.,REMONT, pneumatického èerpadla, typu 83667, na 

  a.s. ad. jehož výtlak je napojen dávkovaè SL 44-2 
Dávkovací systémy LINCOLN pracují ale se dvìmi dávkovacími jednotkami s 
také v mnoha dalších firmách v ÈR a SR, nastavitelnou dávkou v rozsahu 0,131-

Èerpadlo s dávkovaèi je umístìno 
na zadní stranì pøípravku. 

Kontaktujte nás pokud hledáte kvalitní mazací techniku

Mazací hlavice
Mazací lisy a mazací pøístroje
Automatické maznice
Technika pro manipulaci s mazivy 
a palivy

Technika pro manipulaci s 
použitým olejem

Komponenty rozvodù maziva
Olejoznaky, mazací štìtky a 
další...

- 2 000 položek stále skladem
- vysoká kvalita za pøíznivé 
  ceny
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Foto: Zaøízení na mazání opìrek hlavy firmy REMONT, a.s.         


