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Vážené dámy, vážení pánové,

V druhé polovinì kvìtna se náš odštìpný závod CEMA-TECH 
pravidelnì úèastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitøe a ani 
letos tomu nebude jinak. Naleznete nás na "starém, známém" místì, na 
volné ploše E, pøed vchodem do pavilónu M1, tentokrát ovšem na 
velkém stánku, spoleènì s kolegy ze slovenské firmy HENNLICH.

Pokud se tedy na MSV do Nitry chystáte, budeme potìšeni, když nás zde navštívíte.

Dále si Vás v tomto vydání Expressu dovolíme informovat o nových produktech v 
našem portfoliu. Konkrétnì se jedná o dodávky maziv SKF a zaøízení pro mazání 
SKF z katalogu SKF MaPro.  

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:

Novinky v sortimentu 
o.z. CEMA-TECH

Novinka: Zaøízení pro mazání SKF

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

pokraèování na str. 2.
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Novinka: Maziva SKF
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!!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!
Maziva SKF

teplotách, prùmyslovém Dle našeho názoru je možné bez 
SKF odvìtví atd.nadsázky øíci, že maziva 

Maziva jsou k dispozici v reprezentují extratøídu mezi mazivy.
obalech rùzných Komplexní nabídka, do které náleží 
velikostí.plastická maziva, oleje a antikorozní 
Pøi volbì konkrétního pøípravky, je výsledkem mnoha desetiletí 
maziva je možné využít výzkumných a vývojových prací 

SKF detailních technických vývojového støediska .
podkladù a nástrojù.Vynikající jakost je zajiš�ována 
Samozøejmì se mùžete také obrátit nároènými výrobními postupy a 
pøímo na nás, rádi Vám s volbou maziva prùbìžnými zkouškami a kontrolami.
pro Vaši konkrétní aplikaci poradíme. V Nejrozsáhlejší nabídka je k dispozici 
pøípadì zájmu Vám rádi nabídneme také mezi plastickými mazivy (tuky), kde je závislosti na druhu a velikosti ložiska,  
bìžná maziva.možné volit mezi mnoha typy, v otáèkách a zatížení, provozních 
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Novinky v sortimentu o. z. CEMA-TECH
informovali o tom, že díky našemu vstupu V minulém vydání - Pøístroje
mezi autorizované distributory mazacích našeho Expressu - Maziva
systémù SKF se nám novì otevøela jsme Vás informovali - Zaøízení pro mazání 
možnost dodávat našim zákazníkùm o tom, že rozšiøujeme Rádi Vám samozøejmì nabídneme 
komponenty z programu SKF MaPro náš  so r t imen t  o  veškeré komponety z programu MaPro, 
(Maintenance Products). Do tohoto s y s t é m y  a  nicménì našemu zamìøení jsou  nejblíže 
programu patøí následující podskupiny komponenty firmy dvì poslednì jmenované podskupiny. 

ABNOX produktù:.  A doba Níže k nim tedy naleznete bližší 
" r o z š i ø o v á n í  - Mechanické náøadí podrobnosti.  
sortimentu" nekonèí. - Ohøívací zaøízení Budeme se tìšit na Vaše poptávky na 
Nyní bychom Vás rádi - Hydraulické metody komponenty z programu SKF MaPro.

Zaøízení pro mazání SKF
Do této skupiny patøí celá øada Automatická maznice TLSD Automatická maznice 
komponentù - mazací lisy a pøístroje, Zde se jedná o nástupce maznic LAGE, TLMR
plnicí èerpadla, hadicové navijáky ad. u kterých jsou nyní k dispozici již pouze Jedná se o "horkou 
Patøí sem ale hlavnì také automatické náhradní díly a náplnì. novinku". Je to opìt 
maznice LAGD, TLSD a TLMR patøící Je to bateriová maznice, pracující na elektromechanická 
do programu SKF SYSTEM 24, na které elektromechanickém principu. maznice, s možností 
bychom chtìli upozornit v první øadì. Maznice se skládá z pohánìcí jednotky s napájení baterií (TLMR 

bateriemi a zásobníku s mazivem. 101), nebo kabelem 12-
Automatická maznice LAGD Pohánìcí jednotka je univerzální, je tøeba 24 V DC 
Pracuje na principu chemické reakce. mìnit pouze baterie, (TLMR 201). Hlavní 
Dobu vyprázdnìní je možné nastavit v zásobník je tøeba nahradit za výhodou této maznice je 
krocích na 1-12 mìsícù a je možné ji nový po každém její pracovní tlak až 30 

pøípadnì i úplnì zastavit. vyprázdnìní. bar, což umožòuje 
Max. tlak 5 bar. Objem Dobu vyprázdnìní je možné napojení i vzdálenìjších 

3 nastavit v krocích na 1-12 míst. Mazivo je dodáváno zásobníku je 60 a 125 cm . 
mìsícù a je možné ji ve formì kartuší 120 a Jedná de o alternativu k 

3pøípadnì i úplnì zastavit. populárním maznicím 380 cm . Doba vyprázd-
Max. tlak 5 bar. Objem SIMALUBE, oproti kterým nìní je nastavitelná v 

3mají ovšem pøíznivìjší cenu. zásobníku je 125 a 250 cm .     rozsahu 1 až 24 mìsícù.   


