
LUBRITOOL® 
OPRAWKA SMARUJĄCA 
Automatyczna konserwacja systemów mocowania narzędzi

20% zredukowana długość 
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LUBRITOOL® 
OPRAWKA SMARUJĄCA

Lubritool® oprawka smarująca      ID 1330233 ID 1323415

Typ przyłącza (ISO12164-1) HSK-A63 HSK-A100
a mm 48 51
b mm 191,5 194
Ø c mm 65 65
Waga (bez naboju) 1,6 2,7
Waga (z nabojem) 1,8 2,9
Wydajność 100 Cykli 100 Cykli

Lubriflux nabój smarujący (1 szt.) ID 1339629 ID 1339629

ZALETY W SKRÓCIE

  Optymalne smarowanie – jednakowo dobrany środek smarujący, 
w zaprogramowanym czasie, w odpowiedniej ilości, podany we właściwe miejsce

  Zaprogramowany cykl automatyczny – nie zapomina się o konserwacji
  Redukcja czasu smarowania – 5 sekund zamiast 5 minut
  Kompaktowa i małogabarytowa konstrukcja

20% zredukowana długość

Systemy automatyczego mocowania narzędzi we wrzecionach frezarek i centrów obróbkowych 
należy regularnie konserwować, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności w 
zakresie bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. W praktyce produkcyjnej, smarowanie wykonuje 
się sporadycznie, w czasie przestojów obrabiarek. Dzięki innowacyjnej, opatentowanej oprawce 
smarującej RÖHM, konserwacje systemów przeprowadza się w kilku-sekundowych, automatycz-
nych i optymalnie zaprogramowanych cyklach. 

Po ok. 75 roboczo-godzinach względnie 20.000 cyklach 
wymiany narzędzi, systemy automatycznego mocowa-
nia narzędzi muszą być poddane konserwacji, w celu 
zapewnienia nominalnych sił mocowania oraz uniknięcia 
awarii obrabiarek. W większości przypadków smaro-
wanie jest wykonywane ręcznie i w czasie przestojów 
maszyn. Konserwacja trwa kilka minut i jest wykony-
wana nieregularnie, przy użyciu dowolnie dozowanych 
środków smarujących ogólnego przeznaczenia. Zdarza 
się, że zapomina się całkowicie o potrzebie przesmaro-

wania systemu. Dzięki innowacyjnej oprawce smarującej 
RÖHM problem nieregularnej konserwacji systemów 
mocowania narzędzi należy do przeszłości. Opraw-
ka jest pobierana z magazynu narzędzi obrabiarki w 
automatycznie zaprogramowanym cyklu i mocowana 
we wrzecionie. Kilku-sekundowe impulsy smarowania 
dozują optymalnie dobrane, jednakowe dawki odpo-
wiedniego środka smarującego. Całkowicie zastępują 
kosztowne i czasochłonne klasyczne metody konserwacji                                
i zapobiegają awaryjnym przestojom produkcyjnym. 
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Lubritool® znajduje się w magazynie 
narzędzi obrabiarki. Na sygnał sterowania 
o konieczności przeprowadzenia sma-
rowania, Lubritool® jest mocowany we 
wrzecionie.

Automatyczne impulsowe smarowanie.
Optymalnie dobrana dawka środka 
smarującego Lubriflux jest podawana w 
odpowiednie miejsca systemu mocowania 
narzędzi.

Po operacji smarowania, Lubritool® wraca 
do magazynu narzędzi obrabiarki i czeka 
na kolejny cykl.

FUNKCJONALNOŚĆ
AUTOMATYCZNEJ KONSERWACJI

Video Lubritool®
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