
Zcela nové provedení hnacích jednotek a štítků

Uvedení na trh



© 2023 simatec ag Switzerland

 

    

    

    

Provedení hnacích jednotek

Co je nového?

 
 

Balení

barva, tvar jednotek a take číslice časoveho nastavení.
byly kompletně přepracovány. Hlavním znakem je 
Aktivační jednotky velikostí 30, 60, 125  a 250 ml 

o produktu a jeho náplni.
Štítky všech velikostí maznic byly kompletně přepracovány, a obsahují veškeré potřebné informace
Štítek

aby se do nich nové manice vešly
Balení každé velikosti bylo přepracováno podle nového designu a krabice maji mírne větší rozměry, tak 

ve formátu ROK-MM-DD.
"SLxx" , 7-místné číslo šarže a datum výroby (MFD)
Na každém štítku je uvedeno, jaké obsahuje mazivo 



© 2023 simatec ag Switzerland

    

    

    

    

kuse.
Ten umožňuje výrobci identifikovat výrobníšarži a poskytuje i dalšíinformace o konkrétním vyrobeném 
Stejně jako každá nová hnací jednotka je nově označena kódem MDC.
předchozí typ mají označení "REFILL" aby bylo jasné, že se jedná o náhradní hnací jednotku.
Nové náhradní hnací jednotky mají stejnou technologii a tvar jako ty v nových maznicích. Stejne jako 
Nahradni hnaci jednotky

Balení náhradních hnacích jednotek

a velikost balení.
Způsob balení náhradních hnacích jednotek zůstává stejný, jiné je však rozložení jednotek v balení

U produktu simalube multipoint nedochází k žádným změnám.
simalube multipoint

maznice velikosti 15 ml stejné.
U těchto došlo pouze ke změně designu štítku maznice a štítku krabice. Technicky i jinak zůstávají 
Změny u maznic velikosti 15 ml

Na štítku je uvedeno 7-místné číslo šarže a datum výroby (MFD) ve formátu ROK-MM-DD.
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stejně jako dříve
U funkce automatických maznic nedošlo k žádným změnám, maznice funguje zcela 

Funkce
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      jednotek.
• Zpětná kompatibilita maznic je zajištěna, i u novych maznic je možné použít předchozí typ hnacích

• Původní maznice simalube je možno osadit předchozím typem hnacích jednotek.

Hnací jednotky jsou 100% kompatibilní ke všem novým i existujícím maznicím simalube.
Kompatibilita nových a současných výrobků

vždy 24 měsícu od data výroby.
Dbejte prosím zvýšenou pozornost expiraci hnacích jednotek, ta je u původních i nových jednotek 
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Pro utažení hnací jednotky je potřeba ořech velikosti 27mm.

norem  ATEX a IECEX.
informace o konkrétním vyrobeném kuse. Dohledatelnost je podle 
Ten umožňuje výrobci identifikovat výrobní šarži a poskytuje i další 
Každá nová hnací jednotka je nově označena kódem MDC.
Data Matrix Code

Nastavení času je možné provézt šroubovákem, kapesním nožem nebo třeba mincí

hnací jednotky.
Nový přehlednější štítek a hnací jednotka posyktují uživateli lepší informaci o časovém nastavení 
Přehlednější štítek / potisk

Výhody pro uživatele / prodejní agumenty

Hnací jednotky stále obsahují gumový těsnící kroužek, který je nutný pro správnou funkci maznic.
Plnění i znovu plnění jsou díky absenci růžového kolečka jednodušší a rychljší.
Díky novému designu hnací jednotky je maznice plně chráněná proti prachu a nečistotám.
Snadnější a rychlejší plnění a znovu plnění
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  • simalube 250 ml: 270 x 110 x 235 mm

• simalube 125 ml: 270 x 112 x 142 mm
• simalube 60 ml: 270 x 112 x 105 mm
• simalube 30 ml: 270 x 112 x 85 mm
• simalube 15 ml: 180 x 90 x 102 mm

následující (D x Š x V):
Díky větší velikosti nových maznic došlo ke zvětšení krabic jednotlivých velikostí maznic. Nové rozměry jsou 

      Nové balení

Logistika
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  Approvals Tests 

Typ 30, 60, 125 ml:
II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T200 80 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

Typ 250 ml:
II 1 G  Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

 
 

DEKRA Certification B.V., The Netherlands, IECEx DEK 20.0032X
DEKRA Certification B.V., The Netherlands, KEMA 09ATEX0098 X
TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany, DE/TPS/QAR20.0016/00
TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany, TPS 21 ATEX Q 029499 0026

UKCA (United Kingdom Conformity Assessed).
V Spojeném Království již nepoužívají označení TÜV, a proto jsou výrobky nově označené značkou 

Rozměr maznic

Technické údaje
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 Max. 5 bar

  
 

  
  
 

 

 30 ml  60 ml 125 ml 250 ml

 ~83 g  ~117 g ~191 g ~380 g

 ~56 g  ~65 g ~80 g ~154 g

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specifications

  

 

Certifikace

Plnění
znovu plnitelné.
Maznice všech veliostí, tedy 15–250 ml jsou  

Hrdlo

Mazivo

Štítek

Tělo maznice

Prostor pro plyn

Hnací jednotka

Píst

Objem maznice

Váha plné

Váha prázdné

Skladovací teplota Doporučená 20 °C ±5 °C

Provozní teplota
(hustota maziva se s teplotou mění)
–20 °C to +55 °C okolní teplota 

Plynulé 1-12 monthsNastavení

Pracovní tlak

Hnací jednotka Hydrovodíkový suchý článek

Produkt Automatická maznice pro olej a maivo

Složení

Technické údaje
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    Obrázky


