
 

 

Nabídka mazacích systémů 
 

 

 

     Maziva 
 Výběr optimálního maziva pro danou aplikaci 
 Výpočet domazávacích intervalů 
 Návrh a montáž mazacích systémů 

      
       Příslušenství mazání 

 Mazací lisy (ruční, aku s odměřováním množství 
maziva) 

 Sudová čerpadla 
 Mazací hlavice, maznice  

     Jednobodové automatické maznice 

 Plynulá dodávka určeného množství maziva do 
ložiska 

 Vhodné pro obtížně přístupná místa 
 Dostupné s několika druhy maziv a velikostech 

zásobníku 

          Mazací systémy 

 Návrh dle konkrétního stroje, zatížení a podmínek 
 Kompatibilní se všemi typy maziv 
 Snížení nároků na údržbu stroje – zvýšení 

bezpečnosti  
 Plně automatické, upozornění v případě poruchy - 

nedostatku maziva  



Automatické mazací systémy 
 

Jednobodové automatické maznice: dodávají správné množství maziva do mazacích 
míst v průběhu celého nastaveného intervalu. 

 SKF SYSTÉM 24 řada LAGD: plynem poháněná maznice pro přímou montáž 
do nebezpečných prostředí a stísněných prostor. Tlak až 5 barů s velikostí 
zásobníku 60 a 125 ml. 

 

 SKF SYSTÉM 24 řada TLSD: elektromechanicky poháněná maznice určená pro 
přímou i vzdálenou montáž. Tlak až 5 barů s velikostí zásobníku 125 a 250 ml. 
 
 

 Automatický dávkovač maziva řady TLMR: maznice s vysokým tlakem až 30 
barů může fungovat na velké vzdálenosti. Velikosti zásobníků 120 a 380 ml. 

 

Jednopotrubní mazací systémy: princip funkce jednopotrubních systémů 
je jednoduchý. Centrální čerpadlo automaticky dodává mazivo jedním potrubím do 
dávkovačů, které odměřují potřebné množství maziva pro každý mazací bod. Tento 
systém je vhodný pro oleje a maziva třídy konzistence NLGI 000/00. 
 

Progresivní mazací systémy: progresivní mazací systémy se skládají 
z čerpadla a rozdělovačů. Čerpadlo dodává mazivo do rozdělovačů, které 
rozdělují postupně přesné množství maziva do jednotlivých mazacích míst. 
Vhodný pro mazání plastickými mazivy do třídy konzistence NLGI 2.  
 

 

Speciální mazací systémy 

 Dvoupotrubní mazací systémy  
 Vícepotrubní mazací systémy 
 Mazání s oběhem oleje  
 Mazací systémy olej – vzduch 
 Mazání minimálním množstvím maziva 
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