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Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Josef Míèek 
vedoucí o.z. CEMATECH

v pøedvánoèním èase a shonu je dobré se chvilku zastavit a 
zamyslet se nad tím, jaký ten rok vlastnì byl. Pøi hodnocení 
výsledkù své práce nezapomeòte také na svoje rodiny, na své 
blízké, bez jejichž podpory a porozumìní by to èasto nešlo.
Jsem velmi rád, že spolupracovníci o.z. CEMATECH mohou být 

pyšní na své výsledky v roce 2012 , ale opìt platí, že je to pøedevším díky 
Vám - našim vìrným zákazníkùm.
Pøes øadu nepøíznivých vlivù, zejména pokraèující hospodáøskou recesi, se 
nám podaøilo realizovat celou øadu velkých projektù a upevnit svoji pozici na trhu s centrálními mazacími systémy. 
Své zákazníky si rovnìž èím dál více získává naše nabídka mazací techniky.
Pøipojuji závìrem ještì osobní podìkování za dlouholetou spolupráci všem zákazníkùm, dodavatelùm a obchodním 
pøátelùm s nimiž mnì bylo ctí celá ta dlouhá léta spolupracovat a sdìluji, že ke konci tohoto roku odcházím na 
odpoèinek. Vìøím, že i nadále budete ve stejnì pozitivním duchu spolupracovat s mým nástupcem, kterým se stává 
od nového roku Ing. Milan Dvoøák.
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O èem se ještì doètete:
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Systémy manuálního dávkování 
vìtších objemù olejù výdejní 
pistolí
(dokonèení)

hlavnì v sériové výrobì, velmi èasto u Jak víte, stìžejním programem o.z. Jednodušší øešení - kompaktní 
firem z "automotive" branže. Dále pak CEMATECH jsou komplexní  dávkovací zaøízení umístìné pøímo 
v  r ù z n ý c h  o p r a v á r e n s k ý c h  dodávky centrálních mazacích na pracovišti
organizacích, v autoservisech, ale s y s t é m ù  a  ø e š e n í  d a l š í c h  Tato varianta je vhodná pokud je malá 
t a k é  n a p ø í k l a d  v e  v ì t š í c h  pøíbuzných problematik. Mezi tyto spotøeba oleje, velmi malý poèet 
zemìdìlských družstvech atp."další pøíbuzné problematiky" patøí dávkovacích pracoviš�, pøípadnì 

mimo jiné také systémy dávkování pokud je vìtší poèet pracoviš�, ale jsou 
V tomto èlánku se blíže zamìøíme na  maziva a systémy plnìní mazivem. od sebe vzdálená 
sé r i ovou  vý robu .  U  da l š í ch  Pojïme si nyní spoleènì "posvítit" natolik, že by nebylo 
zmínìných provozù jsou systémy na jednu z podskupin poslednì možné napojit je 
výdeje a dávkování  oleje velmi èasto jmenovaných systémù, na systémy na centrální rozvod 
øešeny mnohem komplexnìji, ještì manuálního dávkování vìtších oleje.        
spoleènì se systémy sbìru a objemù olejù za použití výdejní 
skladování použitého oleje, systémy pistole. Zámìrnì zde zdùrazòuji 
monitorování spotøeby atd.    slova "manuální" a "vìtších objemù  
Vezmìme si tedy nyní typického ole jù" ,  nebo� o  systémech 
zákazníka - firmu, která sériovì vyrábí automatického dávkování malých 

3 urèitý výrobek a do každého potøebuje objemù v øádech cca desítek mm  a 
3 vpravit pøesnì urèenou dávku oleje v jednotek, max. desítek cm  jsme již 

øádu desetin až jednotek litrù. psali v CEMATECH Info Expressu 
Výrobku vyrábí více øad a každá øada 4/2010.
vyžaduje jinou dávku oleje, pøípadnì i 
rùzných typù olejù. Kde všude nacházejí tyto systémy 
Jaké má taková firma možnosti využití ?
øešení?Tyto systémy nacházejí své uplatnìní 

Systémy manuálního dávkování vìtších objemù olejù výdejní pistolí 

Pøeji Vám i Vašim rodinám pøíjemné prožití Vánoèních svátkù 
a mnoho úspìchù v Novém roce.   

Foto: Mobilní dávkovací sestava s el. èerpadlem   

dokonèení 
na str. 2
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Systémy dávkování vìtších objemù olejù výdejní pistolí

Na výdejním pracovišti je pak umístìna 
stacionární èi mobilní dávkovací 
sestava, kterou obvykle tvoøí:
� zásobník s olejem (zákazníkova 
nádrž, èastìji výmìnný sud èi 
kontejner)
� elektrické èi pneumatické èerpadlo s 
pøíslušenstvím
� sací jednotka (hadice èi trubice)
� výdejní hadice
� výdejní pistole s pøedvolbou
� další pøíslušenství (hadicový naviják, 

jedné, k tìmto úèelùm urèené a centrálního rozvodu tvoøeného odkapávací miska atp.)
vybavené místnosti - skladu maziv. h y d r a u l i c k ý m i  o c e l o v ý m i  Práce s tímto dávkovacím zaøízením je 

pozinkovanými trubkami, které jsou Oleje jsou zde obvykle skladovány ve velmi pøíjemná. 
vedeny buï po stìnách haly, pøípadnì velkých 1000 l kontejnerech.V drtivé vìtšinì pøípadù se používá 
na závìsných konzolách pod stropem Každý typ oleje je èerpán jedním výdejní pistole s pøedvolbou (možnost 
haly až k jednotlivým dávkovacím èerpadlem.pøednastavení až pìti pøedvolených 

Èerpadla bývají buï elektrická, nebo  pracovištím. Zde bývá rozvod hodnot). Po vyvolání pøedvolby je tøeba 
pneumatická, pøièemž ta pneumatická zakonèen hadicí a výdejní pistolí s pouze nasmìrovat nástavec pistole do 
se používají èastìji, nebo� jsou pøedvolbou, požadovaného prostoru, stisknout 

pøípadnì dalším levnìjší, mají jednodušší ovládání  a spouš� a poèkat, až se po vydání 
pøíslušenstvím snadnìjší údržbu.pøedvolené dávky spouš� sama vypne.
(hadicový naviják, Dùležitou vìcí je jejich správné 

nadimenzování, které je ovlivnìno rychlospojka,Složitìjší øešení - centrální rozvod 
následujícími  faktory: odkapávací olejù na jednotlivá pracovištì
� vlastnosti èerpaného média miska atd.).Tato varianta je velmi výhodná pokud je 
� délka rozvodùvíce dávkovacích pracoviš� s velkou 
� požadovaný prùtok (s ohledem na Jak postupovat pøi poøízení spotøebou oleje, které jsou umístìny 
max. odbìr, tzn. pokud by byla na takového systému ?nedaleko od sebe a zvláštì, pokud je 

Z pøedchozího textu vyplývá, že tato všech pracovištích napojených na na více pracovištích dávkován stejný 
problematika je pomìrnì obsáhlá a toto èerpadlo soubìžnì vydávána typ oleje.
zvláštì u druhé zmínìné varianty max. dávka) Velmi èasto je tato varianta volena také 
ovlivòuje volbu optimálního systému � provozní teplota ve skladu maziv a z dùvodu zlepšení ekologické situace v 
mnoho faktorù. Z tohoto dùvodu silnì na výdejních pracovištích atd.závodì, pøípadnì také z dùvodu 
doporuèujeme obrátit se s poptávkou Èerpadla bývají umístìna buï na požadavku ze strany odbìratele 
na takovýto systém na specialisty, kteøí konzole na zdi bezprostøednì u (zákazníka) vyrábìných sériových 
mají s tìmito systémy zkušenosti.kontejneru, s propojením sací hadicí výrobkù.   
Budeme rádi, pokud se obrátíte právì na kontejner, pøípadnì dva kontejnery, Toto øešení si mùžeme demonstrovat 
na nás. Naši obchodnì-techniètí s možností pøepínání aktivního pøímo na fotkách z jedné z našich 
zástupci Vás  navštíví pøímo ve Vašem kontejneru, nebo bývají instalována nedávných realizací, která probìhla v 
provozu a na zák ladì   zde pøímo do jednoho ze vstupních otvorù létì 2012 ve firmì JULI Motorenwerk 
náshromáždìných podkladù Vám kontejneru a to pak obsahují sací s.r.o., což je sériový výrobce 
zdarma vypracujeme nabídkový trubici.elektromotorù pro vysokozdvižné 
projekt.Výstupy z jednotlivých èerpadel jsou vozíky.

h a d i c e m i  n a s m ì r o v á n y  d o  U této varianty jsou oleje uloženy v 
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Foto: Kontejnery umístìné ve skladu maziv, pneuma-
tická èerpadla na nástìnných konzolách, jedno z èer-
padel má pøepínací sací jednotku pro dva kontejnery    

Foto: Rozvody oleje zavìšené na 
konzolách pod stropem haly    

Foto: Výdejní pistole
s pøedvolbou 

Autor: Ing. Milan Dvoøák - projektant o.z. CEMATECH

sklad maziv   


