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Pozvání na 55. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì

Ing. Milan Dvoøák 
vedoucí o. z. CEMATECH

Vážení obchodní pøátelé, dámy a pánové, 
jako každoroènì touto dobou, mám tu milou povinnost pozvat Vás k 
návštìvì stánku odštìpného závodu CEMA-TECH na MSV v Brnì.
Øíká se: "život je zmìna", a proto jsme se i my pro jednu takovou zmìnu 
rozhodli - pøestìhovat se, po dlouhém období, kdy jsme mívali venkovní 

stánek na volné ploše, "pod støechu", k našim kolegùm na centrální stánek 
firmy HENNLICH. Tento stánek naleznete v pavilónu V. Podrobnosti naleznete na 
níže uvedené pozvánce.
Na našem stánku Vás jako vždy seznámíme s nejnovìjšími trendy v oblasti systémù 
a komponentù, u kterých je pracovním médiem mazivo, tedy u 
centrálního mazání, dávkování maziv, aplikace maziv na 
plochy a mazací techniky. 
Rádi Vám zajistíme volnou vstupenku. V pøípadì zájmu
nás kontaktujte na e-mailu: cema-tech@hennlich.cz.  
Tìšíme se na setkání s Vámi.
  
    

Novinky:

  Nové èerpadlo SKF MPB 

  Nové www stránky HENNLICH  

   



HENNLICH s.r.o.

2/20172/2017

22
odštìpný závod CEMA-TECH firmy HENNLICH s. r. o.
CZ - 591 01, Žïár nad Sázavou, Dolní 183/30, tel.: +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032
www.hennlich.cz/cematech , cema-tech@hennlich.cz

 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
Nové èerpadlo MPB od SKF

která jsou apl ikována pro rùzné uvedenými mazivy a pro opravdu extrémní Jak jsme Vás již nedávno informovali, o. z. 
CEMA-TECH technologie tváøení dle požadavkù podmínky musíme využít mazací oleje s  navázal spolupráci s 

Raziol Zibulla & Sohn p r a c o v n í c h ,  e k o l o g i c k ý c h  a  pøímìsí chlóru v obsahu 18 - 29%. Jsou to nìmeckou firmou 
GmbH bezpeènostních. Pro nároèné tažné oleje FS, ALV, ZO, SZ. Olej WKZ 2000 , která je jedním z pøedních 

operace lze použít oleje s rùznou hladinou mùžete využít pro zábìh nových nástrojù. svìtových dodavatelù systémù pro aplikaci 
aditiv SDB/TDB CLF 11, 12, 1, 25 nebo Nìkteré provozy vyžadují vodní emulze, maziv na plochy, které jsou využívány 
oleje Raziol Drylub pro tažení velmi zde lze použít BZK, ECLF..N a D ECLF. Tato pøevážnì pøi procesech plošného tváøení za 
složitých tvarù z oceli, hliníku a nerezu.  V vodu mísitelná maziva jsou vhodná pro studena (tažení, støihání, profilování, atd.), 
pøípadì støihání lze využít vynikající široké spektrum technologií tváøení a jejich pøi nanášení mazacích látek optima-
schopnosti prodloužení životnosti nástrojù výhodou jsou výborné chladící schopnosti.lizujících prùbìh lisování na vstupní 

Pokud ve vašich pomocí olejù øady CLF… F, CLF… N pro polotovar.
provozech využíváte tlouš�ky støihu až do 12 mm. Chcete-li V minulých èláncích jsme si blíže popsali 
zmínìné techno-využívat malé množství oleje, který má metody aplikace (kontaktní vs bezkon-
logie, neváhej-nízký stupeò tvorby olejové mlhy, mìli by taktní), nezmínili jsme se ale o tom, že firma 

Raziol te nás kontak-jste vsadit na oleje øady D CLF (21, 30, 40,  vyrábí rovnìž tyto mazací látky. 
tovat, rádi Vám 90….), KTL, CLF W. Je-li požadavek na Pojïme to tedy nyní napravit.

Raziol ve spolupráci Firma nabízí ucelenou rodinu maziv, oleje, které jsou ekologické a bezpeèné 
s výrobcem pro okolní prostøedí, sáhnìte po øadì olejù 
vytipujeme a Fluid, ekologicky odbouratelných, 
n a b í d n e m e  vhodných pro tìžké operace tváøení s 
nejvhodnìjšívýjimkou støíhání. Patøí sem dále oleje 
maz ivo pro  øady CEP..N (na bázi vody) CEP(na bázi 
Vaše konkrét-oleje), které jsou skvìlou náhradou olejù 
ní podmínky. na bázi chlóru. Ne vždy si však vystaèíme s 
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Máme nové internetové stránky
Koncern SKF uvedl na trh nový typ Oproti obdobným èerpadlùm, které jsou na 
èerpadla s oznaèením MPB. Pojïme si trhu k dispozici, je tìch inovací hned nìkolik.
toto èerpadlo blíže pøedstavit. Tradièní šoupátkový vzduchem ovládaný 
Jedná se o pneumatické, sudové mechanismus uvnitø pneumatického 
èerpadlo urèené pro práci s olejovými i motoru byl nahrazen unikátním, 
tukovými jednopotrubními, dvou- patentovaným magnetickým ovládacím 
potrubními a progresivními centrálními ventilem, èímž došlo k redukci poètu dílù 
mazacími systémy. motoru, a tím ke zjednodušení následné 
Sestává z èerpací trubice s pneuma- údržby. Èerpadlo dále umožòuje el. 
tickým motorem, sudového víka, kontro lu  funkce  pomocí  
které fixuje èerpací trubici na indukèního snímaèe. Èerpadlo 
støedu sudu a zároveò zabra- MPB má také velmi "elegantnì" 
òuje vniku neèistot do maziva, a vyøešen zpìtný pøívod maziva do 
dále ze stìrací desky, která je sudu, který je veden internì pøes 
uvnitø sudu, klesá zároveò s èerpací trubici. Tento zpìtný 
ubývajícím mazivem a zabraòuje pøívod je zapotøebí pøi použití s  
tvorbì kráterù. jednopotrubním a dvoupotrubním 
Dodávané množství tohoto mazacím systémem.
èerpadla je 850 g/min (bez Pokud Vás èerpadlo MPB zau-
protitlaku) a tlakový jalo, kontaktujte nás, rádi Vám 
pøevod 65:1. sdìlíme další technické detaily, 
Èím je èerpadlo MPB pøípadnì vypracujeme cenovou 
inovativní ? nabídku.   

V prùbìhu léta došlo k inovaci stránek 
firmy HENNLICH a také stránek všech 
jejích divizí, tedy i divize CEMA-TECH.
Nové st ránky d ispojnuj í  novým, 
adaptivním designem, je tedy možné je 
zobrazovat v PC, na tabletu i na mobilním 
telefonu. 
Jak se nám nové stránky povedly mùžete 
posoudit sami na internetových adresách: 
www.hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech
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