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Yağlama Uzmanınız
simalube® İle Makineleriniz Güvenli Çalışır, 2
Bakım ve Onarım Maliyetleriniz Azalır
simalube® tüm sanayi ortamlarında zincirleri
düzenli yağlar, zarar görmesini ve yorulmasını
geciktirir, bakım ve onarım maliyetlerini azaltarak
g ü v e n l i ç a l ı ş m a s ı n ı s a ğ l a r. To z v e k i r l i
ortamlarda zincir temizliği kadar yağlanması da
önemlidir.
simalube® yağlama fırçaları ile ideal yağlama ve
temizlik sağlanır.
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«simalube® zincirlerin aşınma ve
yorulmasını ciddi oranda azaltarak
ömrüne ömür katar»
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simalube® zincirleri gerekli miktarda ve aşınmanın
gerçekleştiği noktalarda yağlar
simalube® yağlama kartuşları ulaşılması zor ve tehlikeli
alanlarda bulunan yağlama noktalarının yağlanması için idealdir.
Kurulduktan sonra zincir ve zincir dişlisini düzenli olarak
bir yıla kadar yağlar. simalube® nin geniş aksesuarlarında
bulunan fırçalar ve yağlama ekipmanları ile zincirin yağlanması
için uygun ortam oluşturabilirsiniz. Yağın tam dozajlanması
sayesinde asgari düzeyde yağlayıcı harcanır.

«simalube® ile zincir yağlamak
size zaman ve güven kazandırır»
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1 250ml hacimli simalube ® yağlama kartuşu
zinciri bir yıl boyunca düzenli olarak yağ ile besler.
2 Gıda sanayine özel olan mavi fırça, gıdaya uygun yağ ile
yağlamayı gerçekleştiriyor.
3 simalube ® fork liftin zincirini yağlıyor.
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4 Havalimanında bavul taşıyıcı konveyör dışardan otomatik
besleniyor. Zincire ulaşmak için kapağı sökmeye gerek
kalmadan yağlama gerçekleşir.
5 simalube ® 250ml yağlama kartuşu demiryolu ray
montaj makinesinin zincirini yağlıyor. Kartuş dışardan
gelecek darbe ve etkilere karşı koruyucu kapak ile güven altında.
6 Geri dönüşüm tesisinde tahrik zinciri simalube ®
ve fırçalar ile temizlenir ve yağlanır.
7 Beton santralinde konveyörün tahrik zinciri yağlanıyor.
8 Montaj alanının uygun olmadığı durumlarda simalube ®
farklı pozisyonlarda kullanıma uygundur.
9 Meşrubat sanayinde simalube ® fırçalar yardımı ile
yağlama yapıyor.

Kullanım Alanları ve Avantajları
simalube® Zincir Yağlama İle İlgili Uygulamalar:
Konveyör ve
Taşıma Bantları
Yürüyen Merdiven
Hızlı hareket eden zincirler
Paletli Konveyör ve
Makaralı Zincirler

Ray, Paten, Halat
Lineer Ray
Kurutma Makineleri
Tahrik Zincirleri
Bantlı Konveyör
Yıkama Makineleri

simalube® Sistemin Avantajları:
Her türlü zincirin yağlanmasında kendisini kanıtlamış bir sistem
Ortama sızan yağ birikintileri ve bunların çamurlanmasına son verir
Servis ve bakım masraarını azaltır: elle yağlama olmadığından gereksiz
denetimler ve zaman kaybı oluşmaz
Paslanan, sesli çalışan ve gıcırdayan zincirlere simalube® son verir
Bakım esnasında makinenin durmasına gerek kalmaz.
Kartuş değişimi çok kolaydır.
Zincirin aşınma noktaları tam yağlandığından, zincir ömrü ciddi oranda uzar
Geniş montaj aksesuarları sayesinde, her türlü zincir için uygulama yapılması
mümkündür
Kurulduktan sonra zincirler güvenli ve sürekli olarak yağ ile beslenir ve
temizlenir
simalube® Zincir Yağları:
SL 14 (Zincir ve Kızak Yağ, EP)
SL 15 (Yüks. Isı Zincir Yağ, EP)
SL 18 (Gıdaya Uygun Yağ, NSF H1)
SL 19 (Doğada Çözülebilen Yağ)

simalube® Zincir Aksesuarlar:
Düz Fırçalar
Düz Fırça (yandan beslemeli)
Dik Fırça
Yağlama Pinyon ve Dişliler

simalube® ürünleri hakkında veya zincir
yağlama ile ilgili her türlü sorularınız için
bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.
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Uzmanlarımız otomatik yağlama ile
masraarı azaltma, tesis ve ekipmanların
uzun ömürlü olması yönünde bilgi verecektir.
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