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

Vážení obchodní pøátelé, dámy a pánové, 

pøinášíme Vám jarní vydání našeho newsletteru CEMA-TECH Info 
Express. 
Hlavním tématem jarního vydání vždy bývá pozvání k návštìvì našeho 

stánku na MSV v Nitøe, a ani tentokrát tomu nebude jinak. Pozvánku 
naleznete níže.
Dále bychom Vás chtìli informovat o nìkolika zajímavých produktech v našem 
portfoliu. Pøipomeneme si, že naše firma dodává velmi kvalitní 
nìmecká èerpadla SPANDAU PUMPEN, a také si blíže
pøedstavíme jednu novinku - jednopotrubní dávkovaèe SKF 
øady 310.
Pøeji Vám pøíjemné ètení.

Novinka: jednopotrubní dávkovaèe
øady 310  

   

Navštivte nás na MSV v Nitøe
Chystáte-li se letos do Nitry na MSV, Budeme opìt na spoleèném stánku s voucheru pro volný vstup. V pøípadì 

budeme potìšeni, pokud Vás Vaše našimi slovenskými kolegy. Omezenému zájmu nás kontaktujte na e-mailu 

kroky zavedou také k nám na stánek. poètu zájemcù nabízíme zaslání cema-tech@hennlich.cz. 
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 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
Nové jednopotrubní dávkovaèe - øada 310

provozujete èerpadla ve velmi nároèných rozpouštìdla, kyseliny a louhy, abrazivní "Opakování je matka moudrosti", praví 
podmínkách s množstvím písku a prachu, nebo korozivní látky atd. klasik. Pojïme si tedy pøipomenout, že  

SPANDAU PUMPEN Hledáte-li èerpadlo do nároèného provozu, je èerpadlo firmy  odštìpný závod CEMA-TECH, jakožto 
které je známé po celém svìtì a v favoritem pro svoji jednoduchost, robustní autorizovaný distributor mazacích 
jednotlivých odvìtvích má již svoje jméno, konstrukci, provozní spolehlivost a nízké systémù SKF, dodává rovnìž èerpadla 
je produkt spoleènosti  SPANDAU nároky na údržbu.nìmeckého  výrobce  SPANDAU 

Portfolio firmy zasahuje do všech odvìtví PUMPEN ideální volbou.PUMPEN, který je souèástí koncernu 
prùmyslu. Èepadla mohou, díky svému SKF. Pøedstavme si zevrubnì tuto firmu 
designu a použi tým mater iá lùm,  a její produkty. Kontaktujte naše techniky, kteøí pro Vás a 

emulze, chladicí Vaši aplikaci vyberou nejvhodnìjší dopravovat maziva, 
kapa l iny,  èerpadlo. t i skaøské  barvy,  laky,  Firma

Spo leènos t  SPANDAU PUMPEN ,  
založená roku 1932 v Berlínì, se pyšní 
širokou škálou èerpadel pro rùzné provozní 
podmínky. V roce 1984 se spojila s firmou 
Vogel a nyní patøí do koncernu SKF.
Pro firmu SPANDAU PUMPEN není 
znaèka "Made in Germany" pouhou frází, 
ale firemním standardem pøi výrobì 
odstøedivých a vøetenových èerpadel. 

Aplikace
A� už chcete èerpat èistý èi silnì zneèištìný 
olej, chladné èi velmi horké kapaliny, nebo 
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Dodáváme èerpadla SPANDAU PUMPEN

k o v o v ý m i  n e b o  Koncern SKF uvedl na trh nový typ 
plastovými trubkami. j ednopot rubn ích  dávkovaèù  -  
M o n t á ž  j e  v e l m i  dávkovaèe øady 310. Tyto dávkovaèe 
jednoduchá a rychlá.jsou plnì kompatibilní se všemi 

dosavadními prvky nízkotlakých 
Aplikacejednopotrubních systémù SKF.
Nízkotlaké jednopo-
trubní centrální ma-O dávkovaèích
zací systémy Dávkovaèe øady 310 mají moderní a 
jsou obecnì elegantní nekovový design nabízející 
u r è e n y  p r o  osvìdèenou spolehlivost typickou pro 
mazání men-výrobky SKF. Jsou zkonstruovány na 
ších a støednì dosažení minimálnì 400 tis. mazacích 
velkých strojù ve cyklù. Pracovní pozice mùže být jakákoli.
s p í š e  l e h è í c h  Jako mazací médium je možné použít olej 
provozních podmínkách.nebo tekutý tuk. K dispozici jsou kompaktní 
Typickými stroji vhodnými pro osazení dávkovací jednotky se dvìmi, tøemi, nebo 
tímto typem mazacího systému jsou pìti výstupy. Každý z výstupù mùže být 
obrábìcí stroje, textilní stroje, tiskaøské osazen rozdílným dávkovacím prvkem, 

exportujících do zahranièí.stroje atp.které jsou k dispozici s jednotkovými 
3 Kontaktujte nás, rádi Vám vypracujeme Znaèka SKF je celosvìtovì akceptovatelná dávkami 0,03; 0,06; 0,1 a 0,16 cm , barevnì 

nezávazný nabídkový projekt pøímo pro a prestižní, použití tìchto komponentù je tak rozlišeným pro snadnou orientaci.
Vaše konkrétní zaøízení.  vhodné zejména pro výrobce strojù Vstupy a výstupy mohou být pøipojeny 


