
Nyní také jako HSK-A40
a HSK-A50

LUBRITOOL® MAZACÍ PŘÍPRAVEK
  Rychlé + automatické: mazání za 5 sekund
  Zvýšená využitelnost stroje přibližně o cca. 10 h/rok
  Přesné dávkování pro optimální a efektivní mazání

Kdo vlastně maže vaše HSK-upínací sady?
Lubritool® automaticky namaže váš obráběcí stroj za 5 sekund
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LUBRITOOL® MAZACÍ PŘÍPRAVEK
Aby byla zajištěna správná funkce frézek a obráběcích center, je třeba pravidelně udržovat upínací 
systém nástrojů. Patentovaný mazací přípravek Lubritool® umožňuje automatické mazání během 5 
sekund.

Dosud ruční mazání znamená údržbu v trvání několika 
minut. Aby se to stalo minulostí, vyvinula společnost 
RÖHM mazací přípravek Lubritool®. Na základě infor-
mace z řídícího systému stroje je Lubritool® v správném 

čase automaticky upnutý přímo ze zásobníku nástrojů 
a během několika sekund dodá upínací sadě ideální 
množství maziva.

Takto funguje Lubritool®:
Video ke shlédnutí

TAKTO FUNGUJE LUBRITOOL® VE VAŠEM OBRÁBĚCÍM STROJI

Lubritool® je umístěn v zásobníku nástrojů 
stroje. Jakmile řídicí systém stroje hlásí, že je 
nutný mazací cyklus, je Lubritool® vytažen a 
upnut do vřetena.

Mazací impulz se spustí ve vřetenu automa-
ticky. Optimální množství maziva Lubriflux je 
nastříkáno na správná místa upínacího systé-
mu nástroje.

Po procesu mazání Lubritool® opět zmizí 
v zásobníku nástrojů a zůstává tam až do 
dalšího mazacího cyklu.
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PROČ LUBRITOOL®?

AUTOMATIZACE MAZÁNÍ:
Žádné zapomínání na údržbu.
Udržuje záruku upínacího systému.

OPTIMÁLNÍ MAZÁNÍ: 
Správné mazivo. Ve správný čas.
Ve správném množství. Na správném místě.

MINIMÁLNÍ DOBA ÚDRŽBY:
Mazání za 5 sekund místo 5 minut.
Zvyšení využitelnosti stroje přibližně o cca. 10 h/rok.

KOMPAKTNÍ DIZAJN:
Vhodný do každého běžného obráběcího stroje.

EFEKTIVNÍ MAZÁNÍ:
Přesné dávkování maziva.
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Nyní také jako HSK-A40 
a HSK-A50

Lubritool® mazací přípravek ID 1334394 ID 1334306 ID 1330233 ID 1323415

Ceny Lubritool® 826 € 826 € 826 € 909 €
Verze rozhraní (ISO12164-1) HSK-A40 HSK-A50 HSK-A63 HSK-A100
a mm 51 52 54 57
b mm 194,5 195,5 197,5 200,5
Ø c mm 65 65 65 65
Hmotnost kg (bez spreje) 1,0 1,1 1,4 2,7
Hmotnost kg (se sprejem) 1,2 1,3 1,6 2,9
Kapacita mazání 100 cyklů 100 cyklů 100 cyklů 100 cyklů
Lubriflux mazací sprej (1 kus) ID 1339629 ID 1339629 ID 1339629 ID 1339629

Ceny Lubriflux 153 € 153 € 153 € 153 €

Další velikosti „Capto C6“ a „KM 4X63“ jsou v přípravě. 
Lubritool® je schválen pro upínací sady značek RÖHM a OTT Jakob.

NOVÉ NOVÉ
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NAJDETE NÁS:

RÖHM eShop

S prvním B2B e-shopem v oboru upínací 
technologie je celý katalogový sortiment 
RÖHM k dispozici online.

Navštivte náš eShop:
www.eshop.roehm.biz

RÖHM celosvětově

S více než 50 pobočkami a obchodními      
zastoupeními je RÖHM přítomen na všech 
kontinentech a všude blízko k zákazníkovi.

Najděte si svůj osobní kontakt:
www.roehm.biz


