CENTRALNE SMAROWANIE
TRANSFER PŁYNÓW

POMPY CENTRALNEGO SMAROWANIA

Do zastosowań mobilnych

Ciężki sprzęt

Transport drogowy

Asenizacja i zbiórka śmieci

Rolnictwo

Transport morski

G1 / G3 / Electric Dyna-Star / Pompy Ręczne

G1 / G3 / Seria pneumatyczna E / Grease Jockey
/ Pompy Ręczne

Electric Dyna-Star / G1 / G3

G1 / G3 / Grease Jockey

Dynastar / G1 / G3

Do zastosowań przemysłowych

Drukarnie

Obrabiarki i linie produkcyjne

Wtryskarnie plastiku

Smarowanie sprężarek

Turbiny wiatrowe

G1 / G3 / LubePro / LubeMaster
Meter-Flo / Modu-Flo
MSA / Manzel

G1 / G3 / Maxi-Flo / Thrift-T Luber / Dyna-Star

G1 / G3 / LubePro
Smarowanie natryskowe
Electric Dyna-Star

Lube Sentry / Manzel

G1 / G3 / LubePro

Który system smarowania jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

Uwagi

Środki
smarne

1) Jaka jest liczba punktów smarowania?
2) Jakiego rodzaju źródło zasilania jest używane?
3) Jaka jest długość przewodów
doprowadzających środek smarny?
4) Jaki środek smarny jest używany?
5) Jakiego rodzaju informacje zwrotne mają być dostępne?
6) Do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego?

Olej

System jednoprzewodowy
opornościowy

√

Smar płynny

System jednoprzewodowy
równoległy

System szeregowy
progresywny

Dozownik tłoczkowy

Wtryskiwacz

√

√

√

√

√

√

Smar

√

√

Urządzenia dozujące

Kryza

Dozownik tłoczkowy / wtryskiwacz

Rozdzielacz progresywny

Długość przewodów doprowadzająceych smar

Mała

Mała

Różna

Regulacja wydajności

Podstawowa

Zawansowana

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA

Bezpośrednio od producenta

90 lat doświadczenia

Firma Graco jest światowym liderem w produkcji urządzeń centralnego smarowania i
dystrybucji płynów.

Założona w 1926r w USA firma Graco obecna jest na większości rynków na
świecie i cieszy się pozycją innowatora w branży, dostarczającego wysokiej
jakości produkty, stosowane na pierwszy montaż przez czołowych producentów
pojazdów do transportu drogowego, maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego.

Do urządzeń stacjonarnych i mobilnych

Autoryzowany dystrybutor

Szeroka oferta produktów firmy Graco dostosowana
jest do wymogów systemów w maszynach stacjonarnych jak i moblinych.

G3

10

Do 10 lat
gwarancji

gwarancja

wszechstronna pompa elektryczna do ciężkich zastosowań

System Zarządzania Danymi

Dwa typy zbiorników
Z wiosłem i z płytą dociskową.
Umożliwia eksport zarejestrowanych
parametrów pracy urządzenia za pomocą
złącza USB i późniejszą obróbkę w Excel.
Dostępne dane o: cyklach, błędach i pracy.
Eksport ustawień do innych pomp G3.

Parametry techniczne
Max Ciśnienie: 352 bar
Zasilanie: 12V DC, 24V DC, 90-240V AC
Temp. pracy: -25º C do 70º C
Zbiornik: 2, 4, 8, 12, 16 litrów
Wydajność: 2, 3, 4 cm3/min.
Wskaźnik IP: IP69K

Różne wielkości zbiorników
Dostępne pojemności 2, 4, 8, 12 lub 16
litrów. Wyposażone w filtr UV, wykonane z odpornego na uderzenia materiału,
dostosowane do smarów i olejów.

Zastosowanie
Systemy progresywne i jednoliniowe.

Obsługa trzech linii
Pompa G3 standardowo posiada 1 wyjście. Istnieje możliwość
zakupu wersji z 2 lub 3 wyjściami, umożliwiając równoczesne dozowanie do max 3 linii.

Kilka punktów napełniania
Dla smaru trzy punkty napełniania.
Dla oleju napełnianie od góry.

Trzy rodzaje sterowania
Sterowanie zabudowane na pompie
(wersje Pro i Max), sterownik Graco zewnętrzny Graco lub sterowanie
klienta PLC (wersja Standard).

Pompa o zmiennym wydatku
Trzy nastawialne wyjścia z pompy dają
lepsze dopasowanie do systemu
* zdjęcie przedstawia wersję G3 MAX

Centralne smarowanie
Pompy
G1 Standard

G1 Plus

LubePro

Grease Jockey

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

ÂÂ prosta i niezawodna pompa
ÂÂ brak wbudowanego kontrolera
- współpracuje ze sterownikami
PLC lub kontrolerem zewnętrznym

ÂÂ wbudowany kontroler czasowy
ÂÂ funkcja ręcznego uruchomienia
cyklu smarowania

ÂÂ jednosuwowa pompa do smarowania automatycznego

ÂÂ automatyczne smarowanie podwozia aut dostawczych

G3 Standard

G3 Pro

G3 Max

Dyna-Star HP
Dyna-Star HF

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

ÂÂ brak wbudowanego sterownika
ÂÂ wysyła sygnał do zewnętrznego
sterownika lub PLC
ÂÂ możliwość wyjścia na 3 linie

ÂÂ wbudowany kontroler czasowy
ÂÂ czujnik niskiego poziomu płynu
ÂÂ możliwość wyjścia na 3 linie

ÂÂ funkcje pompy G3 Pro oraz:
ÂÂ kontroler cykli smarowania
ÂÂ opcjonalny system DMS
ÂÂ możliwość wyjścia na 3 linie

ÂÂ wzmocnione pompy stosowane w
maszynach górniczych i budowlanych
ÂÂ napęd Graco Advantage Drive
ÂÂ dostosowana do pracy w zimnym
otoczeniu (-40ºC)

Maxi-Flo

Manzel

Injecto-Flo

Injecto-Flo II

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

ÂÂ do urządzeń przemysłowych
ÂÂ układy o średnim ciśnieniu do 34bar
ÂÂ zasilanie 115V AC

ÂÂ do urządzeń przemysłowych

ÂÂ smarowanie obrabiarek olejem

ÂÂ wytrzymała i wydajna pompa do
obrabiarek
ÂÂ wersje do smaru i oleju

Akcesoria
smarownica
pneumatyczna

smarownica ręczna

smarownica akumulatorowa

połączenia

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

ÂÂ w zestawie z przewodem i dozownikiem

ÂÂ ręczna smarownica
ÂÂ z sztywną lub elastyczną końcówką

ÂÂ elektryczna smarownica akumulatorowa

ÂÂ kalamitki, przewody elastyczne,
przewody sztywne, złącza,

Transport płynów i smarów
Pneumatyczne transferowe
LD series

Fireball

NXT Dura-Flow

NXT High-Flow

Charakterystyka
ÂÂ pompy pneumatyczne dedykowane do transferu oleju i smaru
ÂÂ typowi użytkownicy: Producenci samochodów i ciężarówek / Komunikacja miejska / Sieci serwisów pojazdów / Zakłady produkcyjne
ÂÂ przykład zastosowania np. podawania smaru do produkowanego łożyska w zakładzie produkcyjnym

Pneumatyczne membranowe
Husky 307

Husky 515

Husky 1025

Husky 2200

Charakterystyka
ÂÂ pompy transferowe Husky używane są do transportu różnego rodzaju płynów w zastosowaniach przemysłowych
ÂÂ obsługiwane płyny: farby / powłoki lakiernicze / tusze / chemikalia / kwasy / płyny korozyjne / środki smarne / wody zanieczyszczone / mydła / detergenty
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Kule

System zarządzania transportem płynów
W SERWISACH POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

Oszczędność czasu i materiałów
dzięki systemowi Matrix ™
Kompleksowy system zarządzania transferem płynów - Matrix™
dla sieci serwisowych umożliwia zautomatyzowanie procesu dozowania płynów w pojazdach i zarządzanie stanami magazynowymi.
Matrix współpracuje z wieloma płynami: oleje silnikowe, oleje przekładniowe, smary, płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy.
ÂÂ Skrócenie czasu pracy i możliwość obsługi większej liczby
pojazdów
ÂÂ Automatyczne tworzenie grafiku dozowania płynów
ÂÂ Wyeliminowanie problemów z wyczerpaniem płynów i przepełnieniem zbiorników - system Matrix może automatycznie przesyłać informacje o poziomie cieczy pocztą e-mail do
dostawców oleju i firm utylizujących olej
ÂÂ Interfejsy zapewniają bezpieczny i niezawodny przesył danych
między systemem Matrix a oprogramowaniem do zarządzania

Bezprzewodowy system
zarządzania płynami
ÂÂ dozownik, kontroler poziomu i kontroler przepływu powietrza komunikują się bezprzewodowo
z odbiornikiem
ÂÂ jedynie odbiornik połączony jest przewodem
z systemem komputerowym
ÂÂ koniec z plątaniną kabli na warsztacie!
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SKŁADNIKI SYSTEMU MATRIX

Pompy pneumatyczne
seria LD

Fire Ball

NXT Dura-Flo

NXT High-Flo

zestaw
do transferu oleju

mobilny zestaw
do transferu oleju

zestawy
do transferu smarów

mobilny zestaw
do transferu smarów

SD
(olej / powietrze / woda)

XD
(olej / powietrze / woda)

SD
(przewód elektryczny)

SD
elektroniczny

Accu-Shot
do smaru

mechaniczny

odbiornik
bezprzewodowy

kontroler
poziomu płynu

oprogramowanie
MATRIX

Zwijadła
LD
(olej / powietrze / woda)

Dozowniki
LD
elektroniczny

Pozostałe
kontroler
przepływu powietrza

Utrzymujemy Twoje Maszyny w Ruchu
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Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice
Tel: (32) 222 01 35
www.fluiconnecto.pl

Mysłowice Punkt Serwisowy
ul. Brzezińska 50
Tel: (32) 318 31 54
Kom: +48 660 435 996
myslowice@fluiconnecto.pl

Częstochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90
Kom: +48 609 433 446
czestochowa@fluiconnecto.pl

Tarnowo Podgórne (Poznań)
ul. Poznańska 40F/1
Tel: (61) 861 59 00
Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Metalowa 3
Tel: (32) 720 53 98
Kom: +48 660 665 992
tychy@fluiconnecto.pl

Wrocław Punkt Serwisowy
ul. Międzyleska 4
Tel: (71) 793 04 75
Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Łódź Punkt Serwisowy
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Gliwice Punkt Serwisowy
ul. Łabędzka 31
Tel: (32) 270 70 05
Kom: +48 660 436 034
gliwice@fluiconnecto.pl

Lublin Punkt Serwisowy
ul. Mełgiewska 11C
Tel: (81) 441 80 42
Kom: +48 696 046 158
lublin@fluiconnecto.pl

Kraków Punkt Serwisowy
ul. Ujastek 11 (teren Transbud NH)
Tel: (12) 642 18 29
Kom: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl

www.fluiconnecto.pl

www.manuli-hydraulics.com

www.manulirubber.com

