
Μία απλή λύση, λίγα βήματα από ένα 
αυτόματο κεντρικό σύστημα λίπανσης
Η σωστή λίπανση μπορεί να μειώσει 
έως και 50% τις ξαφνικές βλάβες των 
μηχανημάτων που οφείλονται στις 
αστοχίες των ρουλεμάν. Το γράσο, 
εκτός του κύριου ρόλου που έχει να 
διαχωρίζει τις κινούμενες επιφάνειες & 
να μειώνει την τριβή, έχει σημαντικό-
τατο ρόλο στο να στεγανοποιεί & να 
εμποδίζει την είσοδο μόλυνσης (σωμα-
τίδια, υγρασία, κλπ.) μέσα στο κέλυ-
φος του ρουλεμάν.

Σωστή λίπανση σημαίνει:
• σωστή επιλογή γράσου

• σωστή ποσότητα γράσου

• σωστό διάστημα επαναλίπανσης 

• γράσο στο σωστό μέρος (βέλτιστη 
μέθοδος εισαγωγής του γράσου)

Η SKF έχει ετοιμάσει για εσάς μία 
συμπαγή & αξιόπιστη λύση ενός 
ημι-αυτόματου κιτ κεντρικού συστή-
ματος λίπανσης βασισμένο στο ανθε-
κτικό & πολλαπλών χρήσεων γρασα-

δόρο χειρός, μπαταρίας TLGB20 και 
στο διανομέα γράσου σειράς VPBM. Τα 
κύρια εξαρτήματα του κιτ είναι: ηλε-
κτρικός γρασαδόρος χειρός TLGB20, 
διανομέας γράσου σειράς VPBM, ο 
οποίος μπορεί να κάνει λίπανση από 2 
έως & 10 σημεία λίπανσης και υψηλής 
πίεσης εύκαμπτα μαρκούτσια μαζί με 
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
σύνδεσης

 

Πλεονεκτήματα ενός ημι-αυ-
τόματου κεντρικού συστήμα-
τος λίπανσης:

• αυξημένη ασφάλεια εργασίας 
χειριστή 

• ταχύτερη & πιο αποτελεσματική 
λίπανση

• δεν παραλείπεται κανένα σημείο 
λίπανσης 

SKF Lubrication Systems

• ίση δοσολογία για κάθε σημείο 
λίπανσης

• πολύ απλή εγκατάσταση 

• απλή μελλοντική αναβάθμιση σε 
πλήρες αυτόματο σύστημα 
λίπανσης

Εκτός από τα προαναφερθέ-
ντα κύρια εξαρτήματα κάθε 
κιτ περιλαμβάνει:
• σχετική πλάκα σύνδεσης με μαστό 

λίπανσης 

• διανομέας γράσου τύπου VPBM με 
XX εξόδους

• κύρια γραμμή λίπανσης

• γραμμή λίπανσης με μέσο μήκος 
4m

1 – Γρασαδόρος χειρός SKF TLGB 20
2 – Σύνδεσμος μαζί με μανόμετρο

3 – Διανομέας γράσου σειράς  VPBM 

4 – Υψηλής πίεσης εύκαμπτα μαρ-
κούτσια μαζί με συνδέσμους

5 – Σημεία λίπανσης

Το κιτ έχει εφαρμογή μέχρι και 10 σημεία λίπανσης 
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Ημι-αυτόματα κεντρικά κιτ λίπανσης:

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τρόπος λειτουργίας: υψηλής ποι-
ότητας μπαταρία 20V DC Li 
ion/1500mAh

Χωρητικότητα δοχείου: 420 ml

Επαναπλήρωση: άμεσα ή με κλα-
σικά φυσίγγια γράσου 

Παροχή: 100 &  160 ccm/min (2 
παροχές γράσου)

Πίεση λειτουργίας: μέχρι και 700 
bar

Επιπλέον χαρακτηριστικά: οθόνη 
ενδείξεων LCD, μετρητής παροχής 
γράσου, LED φακός, ενισχυμένο 
εύκαμπτο μαρκούτσι 900 mm 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τρόπος λειτουργίας: υδραυλικά 
ελεγχόμενος

Συνεκτικότητα γράσου: μέχρι 
max. NLGI 2 

Σύνδεσμος εισόδου/εξόδου: 
M10x1 mm

Πίεση λειτουργίας: μέχρι και 200 
bar

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 
έως και 110°C

Επιπλέον χαρακτηριστικά: κάθε 
έξοδος είναι εξοπλισμένη με ταχυ-
σύνδεσμο και με βαλβίδα αντεπι-
στροφής  

Η μεγάλη γκάμα των SKF γράσων εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
επιλογή ενός σωστού προϊόντος. Η σωστή επιλογή του δια-
στήματος επαναλίπανσης & της αντίστοιχης ποσότητας γρά-
σου μπορεί να υπολογιστεί εύκολα & γρήγορα με τη χρήση 
της εφαρμογής SKF Dial Set. 
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VPBM-3
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Προοδευτικός 
διανομέας 

γράσου

Διαμόρφωση διανομέα  
γράσου

Όλοι οι προοδευτικοί διανομείς είναι εξοπλισμένοι με βαλβίδες αντεπιστροφής σε κάθε έξοδο 
λίπανσης & ταχυσυνδέσμους για ευκολία εγκατάστασης & συντήρησης
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