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Pozvání na 55. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì

Vážení obchodní pøátelé, dámy a pánové, 
jako každoroènì touto dobou mám tu milou povinnost pozvat Vás k 
návštìvì stánku odštìpného závodu CEMATECH na MSV v Brnì.
Pevnì vìøím, že nám bude pøát poèasí, nebo� se již tradiènì pøedstavíme 
v otevøeném stánku na volné ploše. Ale pozor, tento rok se stìhujeme na 

nové místo - na volnou plochu F (mezi pavilony P, Z a F).
Na našem stánku Vás jako vždy seznámíme s nejnovìjšími trendy v oblastech 
centrálního mazání a mazací techniky. 
Na níže uvedené pozvánce a pozdìji i na našem stánku na MSV naleznete prvky 
SKF. Dùvodem je dùležitá skuteènost, o které Vás rovnìž informujeme v tomto 
vydání expressu, totiž že se o.z. CEMATECH stal autorizovaným distributorem 
mazacích systémù SKF. Díky tomu máme nyní oficiální pøístup 
ke všem systémùm a komponentùm sdruženým pod 
hlavièkou koncernu SKF. Výraznou mìrou se nám tak 
rozšíøil sortiment a jsme tedy našim zákazníkùm 
schopni nabídnout ještì širší služby než doposud. 

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:

CEMATECH je distributorem 
mazacích systémù SKF (dokonèení)

Novinka: Power-Luber 18 V Li-Ion

Ing. Milan Dvoøák 
vedoucí o. z. CEMATECH

CEMATECH je distributorem
mazacích systémù SKF

Spoleènost HENNLICH s.r.o., 
respektive její odštìpný závod 
CEMATECH, se stal autorizovaným 
distributorem mazacích systémù 
SKF.

pokraèování na str. 2.

pokraèování na str. 2.
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!!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!
Nový akumulátorový lis Power-Luber 18 V Li-Ion
Nedávno jsme Vám v našem - celkové vydané množství od posledního 
CEMATECH Info Expressu pøedstavili resetu (od naplnìní zásobníku)
nový Power-Luber 18 V. Vývoj v - stav baterie
segmentu akumulátorových mazacích - stav vyprázdnìní zásobníku ad.
lisù jde u LINCOLN tak rychle 
dopøedu, že nyní je již k dispozici  Dalšími dùležitými parametry jsou:
další novinka - Power-Luber 18 V Li- Max. tlak: 520 bar (v poloze H)
Ion. Dodávané množství: 255 g/min (L)
Nový Power-Luber v mnohém navazuje 
na Power-Lubery 14,4 V a 18 V. Také on Power-Luber 18 V Li-Ion je dodáván v 
má možnost pøepínání charakteru sadì obsahující: 1x akumulátorový 
vydávání maziva mezi dvìma polohami: mazací lis, 1x akumulátor, 1x nabíjeèka 
vìtší dodávané množství pøi nižším tlaku 230 VAC, 1x plastový kufr.
(L) / menší dodávané množství pøi 
vyšším tlaku (H). Pøi plnìní prázdného Všechny výše uvedené skuteènosti 
ložiska je výhodnìjší použít charakter dìlají z tohoto typu Power-Luberu 
výdeje (L), pøi mazání "zatuhlého" ložiska unikátní výrobek, který nemùže kromì 
naopak (H). LINCOLN nabídnout žádný jiný 

výrobce akumulátorových mazacích 
Nová vylepšení lisù na svìtì. V pøípadì zájmu Vám rádi 
To, co však odlišuje tento Power-Luber zašleme cenovou nabídku.
od svých "kolegù", je použití Lithium-
Ionového akumulátoru 18 V, 3000 mAh  a 
LCD displej. 
Zatímco s Power-Lubery 14,4 V, 
respektive 18 V, bylo možné na jedno 
nabití akumulátoru vyèerpat 5-7, 
respektive 8-10 kartuší s mazivem, u  
Power-Luberu 18 V Li-Ion je to 
úctyhodných 27 kartuší.
Na LCD displeji mùže obsluha  sledovat 
spoustu užiteèných informací:
- okamžité vydané množství v gramech

Nový Power-
Luber si 
mùžete 
"naživo" 
prohlédnout
na našem 
stánku na 
MSV v Brnì - 
viz pozvánka 
na str. 1.  

oficiální pøístup ke všem mazacím také k technické podpoøe a dalším Tìsná souvislost mezi 
systémùm a komponentùm vyrábìným službám. spolehlivým chodem 
koncernem SKF, tj. kromì znaèky CEMATECHu se tak nyní výrazným strojù a správným 

LINCOLN také k zpùsobem rozšíøilo dosavadní portfolio zpùsobem mazání je 
dalším znaèkám, technických øešení a komponentù, z dùvodem, proè jsou 

které jsou v èehož byste mìli profitovat pøedevším mazací systémy dnes 
povìdomí Vy, naši zákazníci, nebo� Vám nyní nedílnou souèástí 

SKF AB prùmyslového budeme moci poskytnout ještì širší sortimentu koncernu . V roce 
VOGELSKF WILLY svìta ( , nabídku služeb než doposud.2004 se souèástí  stala firma 

SAFEMATICVOGEL AG , Touto autorizací získává o. z.  a o dva roky pozdìji 
MECA- CEMATECHSAFEMATIC  pøístup k originálnímu zboží spoleènost . V roce 2011 
FLUID SKFLINCOLN  . Zdánlivá samozøejmost, která došlo k akvizici spoleènosti 

INDUSTRIAL ad.) a ovšem ve svìtle šíøícího se fenoménu  vèetnì jejího výrobního 
samo- padìlání prùmyslových komponent závodu v Chodovì.

CEMATECH zøejmì nabývá znaèného významu.   Díky této autorizaci má nyní  


