güvenli otomatik yağlama
sicher automatisch schmieren
safe automatic lubrication

Sololube -

Sololube -

kesin elektro mekanik tek nokta yağlayıcı
Sololube güvenli ve kolay kullanılır elektro mekanik sürücülü otomatik yağlayıcıdır. Kusursuz motor ünitesi
sayesinde Sololube Rulman ve Kızak, Dişli ve Raylar, Dişli Raylar, Şanzıman ve Zincir gibi tüm aksamları
otomatik olarak yağlar.

Sololube -

sağlam ve esnek
Sololube 3 farklı model seçeneği ile sunulmaktadır: Basic ve Xtra150 150 cm3 kartuş ile çalışır,
büyük olan Xtra250 günlük yağ miktarının fazla olması gereken yerlerde kullanılır.
Tüm modeller aynı pil ile çalışmaktadır.

Sololube -

güvenli otomatik yağlama

Sololube BASIC
• Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
• Motor ünitesi tekrar kullanılır
• Yağlama kartuşu 150 cm3
• Kırmızı LED‘li çalışma kontrolü

Sololube kusursuz ve güçlü motora sahiptir, gücünü
„6V Li-Yüksek Performans“ pilinden almaktadır.
Yağlama kartuşları - 150 cm3 veya 250cm3 hacim
seçenkleri ile - kolayca ana mekanizmaya takılır.
7,5 bar basınç ile ortam sıcaklığından etkilenmeden bir yıl
süreye kadar çalışır.

Sololube XTRA150
• Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
• Motor ünitesi tekrar kullanılır
• Yağlama kartuşu 150 cm3
• Yeşil/kırmızı LED‘li çalışma kontrolü

Çalışma süresi (yağın boşaltma süresi) 1 - 12 ay süreleri
arasında serbestce ayarlanır.
Zaman ayar değişimi veya yağlamanın durdurulması her
zaman mümkündür.

Sololube XTRA250
• Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
• Motor ünitesi tekrar kullanılır
• Yağlama kartuşu 250 cm3
• Yeşil/kırmızı LED‘li çalışma kontrolü

Sololube‘nin çalışma kontrolü iyi görünen LED ile
gerçekleşir. Kartuş içinde kalan yağlayıcı miktarını şeffaf
gövdesi sayesinde her zaman kontrol edebilirsiniz.

Sololube -

Modelleri

Sololube -

Avantajlarınız

Teknik Detaylar

kusursuz, güvenli yağlama
7,5 bar basınç

Ürün
Model

1-12 Ay çalışma süresi
optik arıza bildirimi (LED)
-20°C ile +60°C çalışma aralığı

Ortam sıcaklığından bağımsız
Her an çalışma kontrolü yapılır
kolay kullanım

özel dolumlar mümkün

3
3

Sololube Xtra250

elektro mekanik (tekrar kullanılır)

Çalışma basıncı

maks. 7,5 bar

Çalışma süresi

1-12 Ay
150 ml

150 ml
Gres ve Yağ NLGI 2 sınıfına kadar

Çalışma ortamı

-20°C bis +60°C

Güç

6,0 V (Li-Pil)

Motor
Ünitesi

Yağlama
kartuşu

Ağırlık (boş)

570 g

698 g

Ağırlık (dolu)

~ 710 g

~ 925 g

Ebatlar Y x Ø

16,6 cm x 8,9 cm

19,6 cm x 10,25 cm

kırmızı LED

Pil
Yağlama
süresi ayarı

250 ml

Yağlayıcı

Çalışma kontrolü

2,5m mesafeye kadar hortum kullanılır

Sololube Xtra150

Motor takımı

Yağlayıcı miktarı

açık alanda çalışma

Gres ve Yağ için Otomatik Tek Nokta Yağlayıcı
Sololube Basic

yeşil & kırmızı LED

Piston
Yağlayıcı

Sololube -

kesin elektro mekanik tek nokta yağlayıcı
Yağlayıcı zaman ayarı DIP-anahtarı ile kolayca yapılır, gerektiğinde süre değişimi veya duraklatabilirsiniz.
Beraberinde gönderilen şeffaf koruma kapağı Sololube toz ve sıvı sıçramalarına karşı korunmaktadır.

Sololube -

Yağlayıcılar

Sololube‘nin yağlama kartuşları aşağıdaki standart yağlayıcılar ile temin edebilirsiniz.
Alternatif olarak kartuşu kendinizde doldurabilirsiniz.
Art. No.

Yağlayıcı

Çalışma Ortamı

Sabun Tipi

NLGI-Sf.

Baz Yağ

SOL-KA01

Çok amaçlı gres

-30°C ile +120°C

Li/Ca

2

Mineralyağ

2

Mineralyağ

SOL-KA02

Çok amaçlı gres + MOS2

-25°C ile +130°C

Li

SOL-KA03

Yüksesk ısı gres (220°C)

-40°C ile +220°C

Li

SOL-KA04

Yüksesk ısı gres (160°C)

-20°C ile +160°C

Li

2

Mineralyağ

SOL-KA05

Yüksesk basınç gres

-30°C ile +150°C

Kalisyum

2

Mineralyağ

SOL-KA06

Akıcı gres

-40°C ile +100°C

Li/Ca

0

Mineralyağ

Mineralyağ

SOL-KA09

Bio gres

-40°C ile +120°C

Li/Ca

2

Ester

SOL-KA010

Gıdaya uygun gres

-20°C ile +160°C

Al

1

Beyaz Yağ

SOL-KA014

Zincir ve kızak yağ

-10°C ile +90°C

-

-

Mineralyağ

SOL-KA015

Yüksek ısı zincir ve kızak yağ

-20°C ile +220°C

-

-

Mineralyağ

SOL-KA64

Bio Yağ

-20°C ile +100°C

-

-

SOL-KA70

Gıdaya uygun yağ

-30°C ile +100°C

-

-

SOL-KA00

boş

-

-

-

-

Tüm standart yağlayıcılar 150 cm3 -kartuş (small) veya 250 cm3-kartuş (large) olarak mevcuttur.

Lubricus:

70 bar, 400 cm3, 36 Ay çalışma süresi

Lubricus sıvı yağ ve gresler için küçük ve kompakt merkezi yağlama sistemidir.
Modeline göre 1, 2, 3 veya 4 çıkışlı olarak mevcuttur.

70 bar yağ basıncı oluşturur
Güçlü Lubricus merkezi yağlama sistemi 70 bar basınç
ile yağlayıcıyı yağlama noktalarına basar. Hortum ile 5m
mesafeye kadar sorunsuz çalışır.
Makina kontrolü üzerinden yağlamayı tetikleme
Pil ile çalışan modelin yanı sıra 24Volt ile çalışan modellerde mevcuttur. Bu sayede yağlamayıc dışardan gelen
komut ile tetikleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Yağlama kartuşu 400 cm3
400cm3 yağlayıcı haznesi sayesinde birden fazla noktaya
yeterli miktarda yağ basabilir.
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