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Vážené dámy, vážení pánové,

máme za sebou období letních prázdnin a dovolených a toto období je 
pro všechny strojaøe každoroènì ve znamení blížícího se Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brnì. Stánek o. z. CEMA-TECH firmy 
HENNLICH s.r.o. zde v posledních patnácti letech nechybìl ani jednou a 
nebude zde chybìt ani letos. Již loni jsme pøesunuli náš stánek na volnou 

plochu F (mezi pavilony P, Z a F), a na tomto místì nás naleznete i letos.  
Bude nám ctí setkat se jak s Vámi - našimi tradièními zákazníky, 
tak se všemi dalšími zájemci o centrální mazací systémy 
SKF (LINCOLN, VOGEL, SAFEMATIC MECA-FLUID ad.), 
systémy dávkování maziv a komponenty ABNOX a 
mazací techniku. 

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:

Rozšíøení sortimentu - pøehled 
"nových" systémù

Pøedstavení nového obchodnì
technického zástupce o. z. 
CEMA-TECH pro Moravu, 
Ing. Pavla Stoudka

odštìpný závod CEMA-TECH firmy HENNLICH s. r. o.
CZ - 591 01, Žïár nad Sázavou, Dolní 183/30, 

tel.: +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032   
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Rozšíøení sortimentu - pøehled "nových" systémù

Vážení zákazníci z Moravy,
rádi bychom Vás informovali o 

zmìnì na postu obchodnì-
technického zástupce o. z. 
CEMA-TECH na Moravì.

Josef Míèek DiS., který na této 
pozici pracoval doposud, pøechází 
na jiný post v rámci  nadnárodní 

skupiny firem HENNLICH.
Jeho pozici pøebírá Ing. Pavel 
Stoudek, dosavadní projektant 

o. z. CEMA-TECH. 

rozdìlovaèe z programu ProFlex Jak jste se již mohli jení požadavkù na témìø všechny situace 
Segmentové progresivní rozdìlovaèe doèíst hned v nìkolika spo jené s  cent rá ln ím mazáním,  
jsou díky skuteènosti, že je možné je složit minulých vydáních dávkováním a aplikací maziv.
z jednotlivých segmentù, velmi variabilní. našeho Expressu, stali Každá z výše uvedených znaèek se totiž 
Modulární progresivní rozdìlovaèe se jsme se relativnì pøed døíve zamìøovala na urèité konkrétní 
skládají z modulù a umožòují velké n e d á v n e m  oblasti problematiky mazání.
prùtoky maziva.a u t o r i z o v a n ý m  U firmy LINCOLN to byly jednoznaènì 

d i s t r i b u t o r e m  � Systém OLA pro mazání smìsí olej-tukové mazací systémy urèené do tìžších 
mazacích systémù SKF. K portfoliu vzduchprovozních  podmínek (oce lárny,  
systémù a komponentù znaèky LINCOLN, Systém urèený k mazání vysokootáèko-cementárny atd.).
se kterými jsme do té doby denodennì vých vøeten.Naopak doménou firmy VOGEL byly 
dlouhá léta pracovali, se nám tak pøidalo � Systémy EasyRail pro mazání kolejovýcholejové mazací systémy nacházející široké 
systémové a komponentové portfolio SKF, vozideluplatnìní napø. na obrábìcích strojích, 
které pøed vstupem firmy LINCOLN pod V portfoliu LINCOLN byl k dispozici pouze pøípadnì také systémy pro mazání smìsí 
køídla koncernu SKF obsahovalo produkty stacionární systém RAILROAD pro olej-vzduch nebo systémy obìhového 
dnes již zaniklých obchodních znaèek mazání kolejí. Zde se jedná o systémy mazání.
VOGEL, SAFEMATIC, MECA FLUID a umístìné na kolejovém vozidle.Firma MECA FLUID se specializovala 
dalších. � Systémy VectoLub a Lubr iLeanpøevážnì na oblast mazání øetìzù a u firmy 

Systémy mazání minimálním množstvím SAFEMATIC byly v popøedí systémy 
U n i k á t n í  p o r t f o l i o  s y s t é m ù  a  maziva (MQL) využitelné pro mazání spojené s papírenským prùmyslem.
komponentù øezných nástrojù a pro nanášení maziva 
Slouèením všech výše uvedených znaèek na plochy."Nové" systémy
pod køídla jednoho koncernu vzniklo � Obìhové mazací systémy StreamLine a Mezi nejvýznamnìjší systémy, které takto 
naprosto unikátní produktové portfolio, díky FlowLinerozšíøily naše portfolio, patøí  zejména:
kterému se nám otevøela možnost uspoko- � Jednopotrubní systém MonoFlex

V pøíštích vydáních CEMA-TECH Info Jedná se o nízkotlaký jednopotrubní 
Expressu si tyto "nové" systémy olejový systém, který je standardem u 
budeme postupnì pøedstavovat.mazání obrábìcích strojù.

� Segmentové a modulární progresivní 

obr.: komponenty mazacích systémù SKF z programu VOGEL (již zaniklá znaèka)


