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Vážené dámy, vážení pánové,

konèící rok bývá vždy ve znamení bilancování a plánování. Pojïme si 
tedy pøipomenout hlavní milníky tohoto roku z pohledu o.z. CEMA-TECH 
firmy HENNLICH.
Tento rok se nesl hlavnì ve znamení integrace pro nás nových 
systémù a komponentù SKF do našeho portfolia. Jak jsme Vás již 

døíve informovali, stali jsme se autorizovaným distributorem mazacích 
systémù SKF. Jsme velice rádi, že mnozí zákazníci, a� už stávající, èi noví, u 
naší firmy již zaèali poptávat a objednávat systémy a komponenty z dalších 
vìtví LuSy programu SKF (obchodní znaèky VOGEL, MECA FLUID, 
SAFEMATIC a další).
Také došlo k prohloubení našich pravomocí v rámci skupiny firem HENNLICH (HENNLICH GROUP). Pro ÈR a SR bylo 
zøízeno pro oblast produktù a služeb "centrální mazání a mazací technika" spoleèné kompetenèní centrum, jehož chod 
zabezpeèuje právì náš odštìpný závod. Za HENNLICH GROUP jsme nyní tedy jediným subjektem, který ve zmínìné 
produktové oblasti v ÈR a SR pùsobí.              
Další novinkou, o které Vás chceme informovat obsáhlejším èlánkem právì v tomto vydání Expressu, je navázání naší 
spolupráce se švýcarským dodavatelem špièkových technologií pro dávkování maziv, firmou ABNOX. 
Mimoto jsme samozøejmì dodali v prùbìhu roku našim zákazníkùm bezpoèet mazacích a dávkovacích systémù a jejich 
komponentù a také komponentù mazací techniky.
Pevnì vìøíme, že i další rok bude ve znamení rozvoje našich aktivit.

HENNLICH s.r.o.

O èem se ještì doètete:

strana 2:

Sortiment o.z. CEMA-TECH se 
rozrùstá o dávkovací systémy
ABNOX  (dokonèení)

Novinka: Èerpadlo LINCOLN P 502

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

Chci popøát Vám i Vašim rodinám pøíjemné prožití 
Vánoèních svátkù, mnoho úspìchù v 
novém roce 2014 a zejména 
pevné zdraví.

Sortiment o.z. CEMA-TECH se rozrùstá o dávkovací systémy ABNOX

dobøe víte, je Vaším VOGEL, MECA FLUID, V návaznosti 
partnerem v této SAFEMATIC a další)  na stále 
oblasti odštìpný tak dostáváme zcela èetnìjší 
závod CEMA- komplexní sortiment požadavky 
TECH firmy dávkovacích zaøízení, øešení problematiky dávkování maziv 
HENNLICH s.r.o. který nám skýtá ze strany našich zákazníkù jsme se 
Široký sortiment a možnost navrhnout rozhodli posílit naše portfolio dávko-
bohaté zkušenosti øešení pøesnì na míru vacích systémù o sortiment  pøedního 
firmy ABNOX, jež každému zákazníkovi.svìtového výrobce tìchto zaøízení, 

ABNOX se mùže pochlubit Pøipomeòme si rovnìž, švýcarské firmy . Výbìr této 
již 67-letou tradicí, že firma ABNOX je firmy není rozhodnì žádnou náho-
nám nyní umožní významným výrobcem  dou, jedná se v podstatì o prohlou-
ještì pøesnìji zohledòovat velmi kvalitní mazací bení mnohaleté úspìšné spolupráce 

HENNLICH Vaše  pøedstavy a poža- techniky jako napø. našich kolegù z  
HENNLICH davky. Ve spojení s naším mazacích lisù, plnicích Rakousko a  Slovinsko s 

dosavadním sortimentem èerpadel, olejoznakù, touto firmou. Nyní jsou tedy 
znaèky LINCOLN a mazacích hlavic, rozšiøovány tyto aktivity i do ostatních 

HENNLICH dalších znaèek rovnìž techniky zemí skupiny  
patøících pod køídla pro vysokotlaké (HENNLICH GROUP). V Èeské 
koncernu SKF (znaèky Republice a na Slovensku, jak již pokraèování na str. 2.
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!!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!
Èerpadlo LINCOLN P 205
Koncern SKF uvedl na trh nové kompaktní elektrické èerpadlo
LINCOLN P 502.
Jedná se o nový pøírùstek do rodiny èerpadel urèených pro olejové a 
tukové progresivní systémy, kde vhodnì doplòuje stávající èerpadla typù 
QLS 301/311 a P 203.
Je vybaveno zásobníkem z tvrzeného plastu o objemu 1 l, který mùže 
obsahovat el. hlídání min. hladiny, umožòuje použití až dvou èerpacích 
prvkù, které jsou k dispozici ve více velikostech, s rùzným dodávaným 
množstvím. Èerpadlo mùže být øízeno vzdálenì z nadøazeného 
øídicího systému, nebo internì, prostøednictvím øídicí desky, na které 
je možné preciznì nastavit interval mazání.
Toto èerpadlo nachází své uplatnìní u ménì rozsáhlých 
progresivních mazacích systémù s menším poètem mazaných
míst prakticky ve všech odvìtvích prùmyslu.
Typickými pøiklady možného použití jsou:
mobilní technika - menší stavební a zemìdìlské stroje, 
vysokozdvižné vozíky, dále menší stroje v potravináøském 
a všeobecném prùmyslu.

Benefitem tohoto èerpadla je velmi pøíznivá cena.

pøesnì zapadá do filozofie Naše firma v této oblasti nabízí 
spoleènosti HENNLICH. Jsme mazání a techniky pro výdej a pøeèer- komplexní služby - technické 
pøesvìdèeni, že si produkty firmy pávání maziv. poradenství, návrh systému 
ABNOXABNOX  brzy získají své pevné Firma  svojí politikou, dùra- zákazníkovi "na míru", dodávku 

místo v našem sortimentu a zem na kvalitu a komponentù, montáž a uvedení do 
že potvrdí svoji silnou vývoj nových provozu, servis a dodávky 

pozici ve svìtì i v produktù náhradních dílù.
našich Pokud ve Vašich provozech 

zemích. potøebujete vyøešit problematiku  
dávkování maziv, neváhejte se na 
nás obrátit, rádi Vám vypracujeme 
zdarma nabídkový projekt pro Vaši 
konkrétní situaci. 

pokraèování ze str. 1.

Technické parametry:

Poèet èerpacích prvkù / výstupù:

Dodávané množství / výstup :3[cm /min]

Objem zásobníku :[l]

Použitelné mazivo:

Maximální pracovní tlak [bar]:

El. pøipojení:

Rozsah pracovních teplot:

12 nebo 24 V DC

1,2 ; 1,8 ; 2,4

270

olej ; tuk do tø. NLGI 2

1

-25 až 70 °C 

1-2
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