Innovatie in smeertechniek
Schroefpatroon LS
400 gr schroefpatroon & LS vetpomp
Gedaan met knoeiwerk bij het vervangen van een vetpatroon in hand-vetpompen
Met deze nieuwe technologie hervult u in een handomdraai uw vetpomp.
Draai gewoon het ledige patroon eruit en draai het vol patroon er opnieuw in.
De LS schroefpatronen zijn aan de afgiftemond 100% gevuld en dankzij de geniale
patroon-volgdop volledig ledigbaar zonder het minste luchtbelletje.
Bij het indraaien van het nieuwe patroon wordt er een luchtledig contact gemaakt met
het restvet in de LS smeerpomp.
U vervolgt gewoon het onderhoud van uw smeerpunten zonder die vervelende
tijdrovende ontluchtingen.
Behoud de ledige schroefpatronen en hervul deze met een
aangepaste tussenstuk die geplaatst wordt op een vulapparaat!
●
●
●
●

zeer snel een vetpatroon vervangen
zonder vervelende ontluchtingen verder smeren
hervulbare schroefpatroon
sterke industriële pomp uitvoering

Smeersnelkoppeling MTSL
Zeker van een geslaagde smering met MTSL vetkop
Hoe dikwijls is er ongenoegen tijdens het smeren door lekkende vetkoppen!
Met een MTSL snelkoppeling smeerkop behoren vetklodders naast het smeerpunt tot de
verleden tijd.
Vetlekken ontstaan door de smeerkop met kracht af te rukken van de smeernippel.
De nippelkop en de borglippen in de smeerkop slijten af zodat de afdichting verdwijnt.
Vanaf nu ondervindt u alle voordelen met deze MTSL smeersnelkoppeling!
De MTSL smeerkop wordt eerst op de nippel geduwd zoals een snelkoppeling.
Dan blokkeren waardoor een hechte afdichting verzekerd is.
Na het smeren gewoon ontkoppelen door een druk op de hendel.
De MTSL vetkop springt van de smeernippel af.
Comfortabel in gebruik tot 500 kg smeerpuntdruk!
De draaikoppeling verhoogt het gebruiksgemak bij moeilijke smeerpunten.
●
●
●
●
●

100% afdichting van het smeerpunt
de draaikoppeling verhoogd het comfort
de machinesmering is afgerond in minder dan de helft van de tijd
ook bij hoge smeerpuntdruk gemakkelijk te verwijderen
zeker van een perfecte smering voorkomt slijtage van het onderdeel

Smeervet in LS schroefpatroon
GRINODEX HEP 2 (Blauw)
Synthetisch Lithium-Calcium complex vet versterkt met polymeer additieven.
Universeel bruikbaar in landbouw, grondverzet, industrie en transport.
Weerstaat aan zeer zware druk en schokkende belasting, waterresistent.
Karton met 35 x 400 gr LS schroefpatroon
ROLLUX 2 (Groen) (Vervangt het rode kleefvet !)
Lithium-Calcium langdradig en sterk klevend smeervet.
Sterke hechting aan oppervlakken, waterafstotend, goede drukweerstand.
Toepasbaar in landbouw, grondverzet en waterwerken, scheepvaart
Karton met 35 x 400 gr LS schroefpatroon

Introductie : 1 karton 35 x 400 gr

=

1 vetpomp LS gratis (met vaste uitloop)

2 karton 35 x 400 gr

=
+

1 vetpomp LS gratis (met vaste uitloop)
1 MTSL smeersnelkoppeling gratis

Tijdelijk EXTRA

+

1 vetslang gratis (bij 2 karton)
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