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simalube ile
Asansör Yağlama
Ray ve halatların kuru sürtünmesini engellemek için
sürekli yağlanması gerekir. Yağlayıcının tam
dozajlanması ile simalube® yağlama sistemi bakım
ve temizleme aralıklarını asgari düzeye indirir.
Oteller, alışveriş merkezleri ve plazalar gibi yerlerde
yoğun kullanımda olan asansörler için idealdir.
Dış mekan ve panorama asansörlerinde güvenle
kullanılır.

«simalube ® DÜZENLİ VE SÜREKLİ YAĞLAR,
ÖMRÜNÜ UZATIR VE BAKIM
MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜR»

Kasnaklar
simalube® yağlama kartuşu kasnaklarda
bulunan rulman yataklarını yağlar.
Ortama göre yağlama noktası üzerine
doğrudan monte edilir.

Raylar
simalube® raylara ideal bakım uygular.
Ray üzerinde düzenli bir yağ tabakası/lmi
oluşturur ve aynı zamanda temizler.
simalube® asansör fırçası doğrudan
kabin tepesine veya ray oluğuna monte
edilir. Hareket eden kabin ile birlikte rayın
yağlanmasını sağlar.

Halatlar
Asansörlerin halatları da simalube®
yağlama kartuşları ile yağlanabilir.
simalube® fırça ve halat bakım yağıyla
birlikte kullanıldığında halatları temizler
ve bakımını yapar.

Yürüyen Merdiven Yağlaması
Sürekli kullanımda olan yürüyen merdivenler
yağlanmadığı müddetçe gıcırdamaya ve sesli
çalışmaya başlar. simalube® bunu engeller ve
yürüyen merdivenin çalışma ömrünü uzatır.
simalube® yürüyen merdivenlerin zincirlerini,
basamaklarını otomatik, düzenli ve sürekli yağlar.
Kolay montajı ve kademesiz zaman ayarı ile en ideal
yağlamayı gerçekleştirir.
simalube® yürüyen merdivenler için vazgeçilmez bir
sistemdir.

«simalube ® TÜM MARKA VE MODEL YÜRÜYEN
MERDİVENLER İÇİN YAĞLAMA SİSTEMİ SUNAR»

Sürücü Zinciri Yağlama
simalube® zinciri düzenli olarak yağ ile
besler.
Fırçanın montajı doğrudan U-proline
uygulanır.

Basamak Zinciri Yağlama
Basamakların iki tarafında bulunan plastik
rulolar simalube® ile ince yağ lmi ile
kaplanır.

Basamak Yağlama
Set kısa yağlama fırçası ve yağlama
kartuşundan oluşmaktadır. Montaj
doğrudan merdiven basamağına
uygulanır ve Schindler marka yürüyen
merdivenlerde yer almaktadır.

Kullanım Alanları ve Avantajları
simalube® Asansör, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Uygulamaları:
Raylar
Halatlar

Kasnaklar
Basamak Rayları

Taşıyıcı Zincirler
Basamak Zincirleri

simalube® Sistemin Avantajları:
simalube® yağlama sistemleri asansör, yürüyen merdiven ve bantlar için
ideal bakım ürünüdür. Sistemlerimiz çok güvenli ve tasarruudur.
Sonradan kurulan sistemler için birçok markaya uygun uygulama ve montaj
setlerimiz mevcuttur.
Avantajlar:
Servis ve bakım masraarını azaltır
Yağ birikintileri ve sıçramalarını önler
Mevcut sistemlere kolayca adapte edilir
Yüksek iş güvenliği (sızan yağlar nedeniyle kayma riskini önler)
Düzenli ve sürekli yağlama yapar
Yağlayıcı akışını kademesiz olarak 1 aydan 12 aya kadar ayarlama imkanı
Tekrar doluma uygundur

Asansör yağlama fırçaları 5mm ile 16mm
genişliğe ve 25mm derinliğe kadar
rayları yağlar.

Asansörler için avantajlar:
Rayların ve halatların güvenli ve düzenli yağlanması
Asansörün sessiz çalışması
Yağ tutma ve biriktirme haznesine gerek kalmaz
Yürüyen merdiven ve bantlar için avantajlar:
Zincir ve basamakları güvenli ve sürekli olarak yağlar
Gıcırtı sesi olmadan her zaman sessiz çalışmasını sağlar
İdeal yağlama sayesinde elektrostatik yüklenmeden kaynaklı çarpılmalar önlenir

simalube® ürünleri hakkında veya asansör,
yürüyen merdiven, yürüyen bant yağlaması ile
ilgili sorularınız için bizimle irtibata geçmenizi
rica ederiz.
Uzmanlarımız otomatik yağlama ile
masraarı azaltma, tesis ve ekipmanların
uzun ömürlü olması yönünde bilgi verecektir.
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