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Váš obchodní zástupce:

Centrální mazací systémy
Systémy dávkování 
maziv

Systémy nanášení
maziv na plochy

Mazací technika,
maziva

Bc. Martin Mokrý
+ 420 606 740 678

Ing. Pavel Stoudek
+ 420 606 740 693

Ing. Juraj Gašpierik
+ 421 948 417 234 

Komplexní služby:
technické poradenství

návrh systému na míru

montáž, uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy

záruční i pozáruční servis

dodávky náhradních dílů

do všech odvětví průmyslu, pro jednotlivé 
stroje, linky i celé provozy

mazání ložisek olejem nebo tukem
   - jednopotrubní systémy
   - dvoupotrubní systémy
   - vícepotrubní a progresivní systémy ad.

mazání ložisek směsí olej-vzduch

mazání ozubených převodů
   - kontaktní
   - bezkontaktní

mazání řetězů a řetězových dopravníků
   - kontaktní
   - bezkontaktní 

mazání v kolejové dopravě

mazání obráběcích nástrojů

Ztrátové mazání

pro jednoúčelová dávkovací 
pracoviště v sériové výrobě

mazací hlavice
     - všech typů a materiálů 

mazací lisy a přístroje
     - ruční, nožní, pneumatické,
       akumulátorové, elektrické

automatické maznice
     - kapací maznice, SIMALUBE,  
       PERMA, SKF System 24 ad.

manipulace s mazivy a PHM
     - komponenty i sestavy pro 
       výdej a přečerpávání

komponenty rozvodů maziva
     - trubky a hadice, šroubení,
       kotevní materiál

komponenty olejových nádrží
     - olejoznaky, odvzdušňovací 
       filtry

maziva
     - maziva SKF, RAZIOL atd.

pro optimalizaci tření při tváření 
z plechového polotovaru 
  

Komplexní dodávky

návrh a výroba dávkovacích 
přípravků na míru

dodávky kompletních
jednoúčelových pracovišť 

     

Oběhové mazání

celoplošná a sektorová aplikace

mazání přístřihů a pásu plechu
od 15 mm do 1 000 mm

mechanický nebo pneumatický
přítlak válečků na materiál

dvouválečkové, víceválečkové

     
     
     

Kontaktní - válečkovými aplikátory

Bezkontaktní - tryskami

celoplošná, sektorová a 
parciální aplikace

mazání přístřihů a pásu plechu 
od 300 mm do 4 200 mm 

volně nastavitelnými tryskami

systém Spray v nástřikové 
komoře

     
Ostatní

odsávací zařízení olejové mlhy

tvářecí kapaliny RAZIOL
     

dávkovaná média: tuky, oleje,
tmely, epoxidy ad.

3 3rozsah dávek: 1 mm  až 999 dm

automatické nebo poloauto-
matické dávkování s využitím
aplikačních přípravků

manuální dávkování
dávkovací pistolí
 

     

mazání a chlazení ložisek olejem 



HENNLICH s.r.o. HENNLICH tvoøí od roku 1996 odštìpné závody, 
které se specializují na jednotlivé skupiny produktù a služeb.




