
 
 

 
 До 8 смазочни точки 

 
 
 
 
 
 

            До 8 метра дистанция 
 

 
 
 

 
         
Приложими 
във всички  
индустрии 

 
КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ / Изключителната функционалност на системите 

MEMOLUB® и тяхната висока ефективност, ги правят незаменими средства за улесняване и 
поевтиняване на поддръжката във всички индустриални предприятия. Системата Memolub® 
представлява автономен едно/ многоточков електромеханичен лубрикатор, чието високо 
изходно нялягане от  25 bar отваря нов широк диапазон от приложения, недостъпни за 
стандартните системи. Memolub® може да се използва отдалечен до 8 m от смазочната 
точка. Отдалечената инсталация избягва опасните и трудни монтажни точки и облегчава 
работата на персонала по подръжката. Инсталирането на  Memolub® Systems позволява да 
се намали до минимум ръчното мазане и влиянието на субективният фактор при 
поддръжката на отговорни и труднодостъпни механизми. Лубрикаторите Memolub® 
практически могат да се използват като мини система за централно мазане. Комбинирани с 
прогресивни разпределители, системите Memolub®  са просто и економически ефективно 
средство за редуциране разходите по поддръжка. 
 
MEMOLUB® ПО СВЕТА В повече от петдесет държави по света системите Мemolub® са 
познати като незаменимо средство за смазване на машини и оборудване. 
 
ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ /THE MEMO The Memo е уникална система за настройка на 
дневната доза грес на Memolub® HPS. Memo се програмира при първоначалната 
инсталация и е постояно свързан със смазочната точка. За разлика от други системи, 
персоналът по подръжката не е необходимо да помни необходимите настройки за всяка 
смазочна точка, което силно опростява организацията. Програмирането е просто и изисква 
минимално време, без необходимост от някакви специални знания или умения. 
ТHE SPLITTER MEMO/ Сплитерът МЕМО е икономичен и лесен начин да се смазват две 
точки с една Memolub® Система. 
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 МОЩНА И ЕФЕКТИВНА ПОМПА.  Memolub® системите са 
с бутална обемна помпа, работеща с масла и греси, при 
налягания до 25 bar. Високоефективната конструкция има 
възможност да нагнетява греси при температури до -15°C. 
При използването на специални нискотемпературни греси 
е възможно смазване до -25°C. Memolub® лубрикаторите 
са напълно автономни (захранване от батерии). 
Предлагат се и версии с външно захранване при различни 
напрежения. Консумацията на електроенергия е 
пренебрежимо малка. 

 
Типично гресиране с Мемолюб: 
често, регуляно, допълващо гресиране 

 
Начално         Престой  
Гресиране      на машината 
 
Типично Ръчно гресиране 
      рядко,   прегресиране        нерегулярно 

 
Начално         повреди  
Гресиране      от липса на смазване 
 
Типично гресиране с лубрикатори първо поколение 
 
          прегресиране       недогресиране 

 
Начално    смяна     
Гресиране    на лубрикатора  
 
ОТЛИЧНА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ / НАДЕЖДНОСТ: 
 Дълготрайна защита на оборудването, намалени аварии, снижени ремонтни и 
оперативни разходи. Облегчена организация и контрол на смазването. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Критични  компоненти и отговорни механизми. Труднодостъпни или опасни смазочни 
точки. Необходимост от прецизно смазване. Учестени релубрикационни цикли.  
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Печатарска индустрия - лагери    Машиностроене  
 

                                     
Лентов конвейр в кариера     Въртяща се пещ 
 

    
Вериги        Автомобилостроене 
 

                
 
Вентилатор в ХВП      Вятърни генератори 
 
MEMOLUB®  СИСТЕМИ И АКСЕСОАРИ 
 

 
Автономна система     Разработен за експло- Захранван от външен     Напълно упраляван от 
с виоко налягане     зивни среди в Зона 2 и източник 24 V.       програмируем контолер 
       и Зона 22   (4,5 и 12 V при заявка)    или централна система 

                   за автоматизация  
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КАРТРИДЖИ/ ПЪЛНИТЕЛИ    
Евтини, сменяеми пълнители и незапоени захранващи батерии са 
единствените консумативи, необходими при дългогодишната 
експлоатация на MEMOLUB®. MEMOLUB® може също да бъде 
запълнен с масло или специален лубрикант за смазване на вериги. 

 
 

 
 MEMOLUB FULL CONTROL 
 Блок за пълен контрол на MEMOLUB® . Аларма за отклонение от  
нормално функциониране.�Индикация за празен резервоар. Настройки 
от една седмица до две години. 
  
 
 

 
SPLITTER MEMO 
Разработен за гарантирано смазване на две точки с една Memolub® 
System 
 
 
 
 

 
 
MEMOLUB® Systems  СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Размери (мм): 
Standard   - 115 x 101 
Mega   - 147 x 101 
Giga   - 228 x 101 
Обем на пълнителите (куб.см): 
Standard  - 120 
Mega   - 240 
 
 
Производител: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Смазочни продукти: 
 - Масло или грес до NLGI 2,5 
Батерии (за HPS и EX модели): 
 - 4,5 V aлкални 
Максимално налягане: 
 - 25 bar 
Електронен контрол: 
 - кварцов таймер, микропроцесор 
On/Off контрол: 
 - незабавна реакция 
Температура на експозиция: 
 от -40 до + 50 оС   
Минимална константна тепература на 
употреба за моделите с батерии 
HPS/EX модели: Standard   -10 оС 
   Mega        - 5 оС 
   Giga     0 оС 
Инсталационна резба: 
 - ¼” R 
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