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jako každoroènì v tomto jarním èase, bychom Vás chtìli pozvat k 
návštìvì našeho stánku na MSV v Nitøe v termínu 19.-22. kvìtna.
Stejnì jako loni budou naši pracovníci pøítomni na spoleèném stánku 
firem HENNLICH z ÈR a SR. Stánek naleznete v pavilonu M1 pod èíslem 
18.

Seznámíme Vás zde jako vždy s nejmodernìjšími trendy v oblastech 
systémù centrálního mazání, systémù dávkování maziv a 
mazací techniky. Pøijïte se také seznámit s naším 
novým kolegou, obchodnì-technickým  zástupcem pro 
Slovensko, panem Jaroslavem Garèárem. Pøítomný 
bude rovnìž projektant Bc. Martin Mokrý.  

Pøedstavení nového obchodnì-
technického zástupce pro 
Slovensko



 !!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!
Odvzdušòovací filtry a olejoznaky nyní novì v našem e-shopu
Náš e-shop s mazací technikou, který Na doplnìní komponentù dalších 
naleznete na našich www stránkách na podskupin budeme usilovnì pracovat.      
adrese www.hennlich.cz/cematech se Využijte nákupu všech výše 
"pomalu, ale jistì" plní. zmínìných komponentù pøes e-shop, 
K již zprovoznìným produktovým nebo� prodej 
podskupinám "mazací hlavice", pøes e-shop je 
"automatické maznice" a "mazací lisy a oproti 
pøístroje" nyní novì pøibyly další "klasickému" 
podskupiny "Olejoznaky" a prodeji 
"Odvzdušòovací filtry". zvýhodnìn!!!
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Systém SKF Oil+Air
Pojïme pokraèovat v našem seriálu o systém nachází své využití dále u mazání smontovaný na závìsném panelu (jednotka 
systémech SKF, které po vstupu firmy øetìzù, mazání kluzných ploch a také u OLA) je možné navrhnout na míru konkrétní 
LINCOLN pod køídla koncernu SKF rozšíøily nanášení oleje na plochy v tváøecích a situaci pomocí pøehledného konfigurátoru. 
naše systémové portfolio. Tentokrát si montážních procesech. K takto složené kompaktní jednotce již 
"posvítíme" na systém SKF Oil+Air.  postaèí pouze pøipojit propojovací 

plastovou spirálovou trubku a šroubení, Jak systém Oil+Air funguje
K èemu systém Oil+Air slouží pøípadnì další pøíslušenství.Do smìšovacího ventilu jsou v pravidelných 
Jak už název napovídá, jedná se o systém, u krátkých intervalech pøivádìny malé dávky 
kterého je mazacím médiem smìs oleje a Pokud vidíte potenciál pro použití tohoto oleje. Na smìšovací ventil je dále napojen 
vzduchu - nikoli však ekologicky nešetrná systému ve Vašem provozu, neváhejte tlakový vzduch. Olej je proudem tlakového 
olejová mlha. Hlavní oblastí použití tohoto nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme a vzduchu  rozvodu od 
systému je mazání vysokootáèkových vypracujeme Vám zdarma nabídkový smìšovacího ventilu až do místa aplikace. 
ložisek, zejména ložisek vøeten. U tìchto projekt pro Vaši konkrétní situaci. Aèkoli je tedy na poèátku pøívod oleje 
aplikací slouží vzduch jako transportní pulsní, v místì aplikace je smìs oleje se 
médium pro olejové kapky, jako chladicí vzduchem zcela homogenní. 
médium pro odvod technologického tepla a 
dále vytváøí v prostoru ložiska mírný pøetlak Komponenty systému Oil+Air
zabraòující vnikání neèistot do ložiska. Tento Systém Oil+Air kompaktnì uspoøádaný a  

   

"tažen" po vnitøní stìnì
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obr: systém SKF Air+Oil  obr: systém SKF Air+Oil s jednotkou OLA  

Vážení slovenští zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o 
zmìnì na postu obchodnì-
technického zástupce o. z. 
CEMA-TECH na Slovensku.

Bc. Martin Mokrý, který na této 
pozici pracoval doposud, 

pøešel na post projektanta.
Jeho pozici pøevzal pan 

Jaroslav Garèár. 


