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Vážené dámy, vážení pánové,

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:v dobì, kdy si užíváme posledních teplých dnù a zaèínáme ze skøínì 
pomalu, ale jistì vytahovat svetry, èepice a teplé boty, bývá pro nás - 
strojaøe, tradièním obdobím úèasti na mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brnì.
Náš stánek bude tento rok o nìco vìtší, než jste zvyklí, nebo� bude 

spoleèný s našimi kolegy z odštìpného závodu LIN-TECH, který se 
vìnuje dodávkám lineární techniky. Naleznete nás na stejném místì jako 
v nìkolika posledních letech, konkrétnì na volné ploše F, na stánku è. 6.
Budeme moc rádi, pokud Vás budeme moci na našem stánku pøivítat a u sklenky 
dobrého moku s Vámi zhodnotit naši dosavadní spolupráci, pøípadnì navázat 
spolupráci zcela novou s tìmi z Vás, se kterými jsme doposud nemìli tu èest se 
pracovnì potkat.
Rádi Vás také seznámíme se zajímavými novinkami z oblastí systémù 
centrálního mazání, dávkování maziv, aplikace maziv na plochy, 
komponentù mazací techniky a maziv.

V minulém vydání našeho Expressu jsme Vás informovali o navázání spolupráce 
s  nìmeckou firmou Raziol Zibulla & Sohn GmbH, která patøí 
k nejvýznamnìjším svìtovým spoleènostem pùsobícím v oblasti dodávek 
systémù pro aplikaci maziv na plochy. Pro bližší pøedstavu, tyto systémy 
nacházejí své uplatnìní napøíklad u aplikace maziva na plechový polotovar pøed 
procesem tváøení.
Na našem stánku si budete moci prohlédnout hned nìkolik 
exponátù pøedstavujících blíže tyto systémy a budete 
mít také možnost získat další informace a technické 
materiály.         

Novinky:
   - Nová generace dávkovaèù 
   AXDV-C firmy ABNOX 
   - Systém WRL pro mazání lan
   - Nový dávkovaè SL-32HV
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Vážení slovenští zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o zmìnì 

na postu obchodnì-technického 
zástupce o. z. CEMA-TECH pro 

Slovensko.
Od 1. 8. 2016 pùsobí na této pozici 
Ing. Juraj Gašpierik. Neváhejte jej 
kontaktovat a dohodnout si s ním 

termín pro osobní schùzku. 
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 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
Nová generace dávkovaèù AXDV-C firmy ABNOX

dùsledku znamená zvýšení jejich Firma ABNOX, kterou v ÈR a SR naše 
provozní spolehlivosti.firma zastupuje, pøedstavila novou, již 
Pokud ve Vašich provozech již tøetí generaci dávkovacích ventilù 
využíváte systémy ABNOX, pøípadnì  AXDV-C. 

Jedná se o ventily využívané u systémù pokud byste chtìli zautomatizovat 
dávkování maziv. S tìmito ventily se proces dávkování maziva, který 
mùžete setkat pøevážnì v "automotive" èi doposud øešíte jinými 
"assembly" prùmyslu, kde bývají zpùsoby,  neváhejte nás 
zakomponovány v dávkovacích kontaktovat. Rádi Vám 
systémech na jednoúèelových nabídneme své bohaté 
pracovištích, kde se pøi montáži urèitých zkušenosti s touto 

    sestav z více dílù nanáší na pøesnì daná problematikou.  
místa komponentù pøesné dávky maziva.
Tøetí generaci dávkovaèù AXDV-C 
poznáte na první pohled, nebo� 
má nový design. Kromì 
toho jsou novì použity jiné 
vstupní materiály, díky nimž 
jsou ventily schopné odolávat 
vyšším tlakùm, což v koneèném 

Systém WRL pro mazání ocelových lan

pracovním prostøedí, typu maziva atd.Firma SKF/LINCOLN uvedla na trh pneumatické sudové èerpadlo LINCOLN 
V dobì mazacího cyklu je na ocelové systém s obchodním názvem WRL, Lubrigun, které má dostateèné 
lano nainstalován aplikátor WRL. Na který je urèen k mazání dlouhých dodávané množství a snadnou regulaci.
vstupu a výstupu lana do a z aplikátoru Aplikátory jsou k dispozici v široké škále ocelových lan.
jsou umístìna tìsnìní ze speciálního Na zaèátek si uveïme nìkolik provedení, pro ocelová lana prùmìrù 11 
materiálu, která doléhají na lano. Do statistických údajù. až 52 mm.

Pokud Vás ve Vašich provozech volnìjšího prostoru mezi tìsnìními je Životnost ocelového lana, které je 
aktuálnì "pálí" krátká životnost pøivádìno tlakové mazivo, které je na pravidelnì promazáváno je cca 6 až 8x 
ocelových lan, obra�te se na nás, rádi výstupu tìsnìním stíráno tak, aby po delší, než u ocelových lan nemazaných.

Automatické mazání lan za pomoci Vám o systému WRL sdìlíme výstupu lana z aplikátoru zùstala 
systému WRL je o cca 90 % ménì více podrobností a v prostorech mezi jednotlivými 
èasovì nároèné, než je tomu u ruèního navrhneme Vám prameny drátu vrstva maziva.

Èást lana, která má být promazána, mazání a pøitom mnohem kvalitnìjší, systém pro Vaši 
musí v dobì mazacího cyklu nebo� je mazivo na lano aplikováno pod konkrétní 
takto projít pøes aplikátor. tlakem a mazivo se tak dostane i do aplikaci.       
Poté je aplikátor opìt jádra ocelového lana. Když si 
odmontován.uvìdomíme, jak nákladnou záležitostí 
Jako zdroj tlako-mùže být pravidelný nákup nového 
vého maziva ocelového lana, zjistíme, že se vyplatí o 
je nej-instalaci systému WRL zaèít pøemýšlet. 
vhod-Jak systém WRL funguje ?      
nìjší Mazání je provádìno v pravidelných 

èasových intervalech, které bývají 
obvykle v øádech nìkolika týdnù až 
mìsícù. Konkrétní volba intervalu je 
závislá na velikosti, typu a délce lana, z

p
øe

 a
likátorem W

RL

Nový dávkovaè SL-32HV

Firma SKF/LINCOLN pøedstavila nové 
provedení oblíbených dávkovaèù SL-
32, s oznaèením SL-32HV, s vyšším 
odlehèovacím tlakem.  
SL-32 jsou støedotlaké, jednopotrubní 
dávkovaèe z programu Centro-Matic, 
urèené pro dávkování tukù, využívané 
velice èasto k dávkování na jednoúèelo-
vých pracovištích (viz sousední èlánek).     
Provedení SL-32HV, které má odlehèo-
vací tlak 28 bar,oproti standardnímu pro-
vedení SL-32 s odlehèo-
vacím tlakem 10 bar, 
najde své uplatnìní u 
všech aplikací, kde je 
požadován velice 
rychlý takt, nebo� 
proces odlehèování 
probìhne u tohoto 
typu výraznì rychleji. 


