
AUTOMATIC GREASE SYSTEM 

Automatisk fedtsmøring

Batteridrevet automatisk fedtsmøresystem - genopfyldelig - 10 bar tryk

FORDELE

 TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM er et batteridrevet automatisk fedtsmøresystem.
Der anvende 3 AAA alkaline batterier. (inkluderet i hver nye refill og startsæt).

 TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM presser fedtet ind med et 10 bar tryk. Det gør det
derfor muligt at anvende systemet op til 2 meter fra selve smørestedet.

 TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM anvender special patroner med 240 gram fedt.
Udskiftning er simple, let og hurtig. Der tilbydes 3 forskellige fedttyper til systemet:
CERAN XM 220, NEVASTANE XS 80 and  ALTIS SH 2. For korrekt valg er du velkommen
til, at kontakte os.

 Udvalget af fedttyperne gør det muligt, at dække alle former for anvendelsesområder med
TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM.  Vi anbefaler systemet til smøring af f.eks. kæder,
transportbånd, el-motorer m.v. Specielt anvendelig til steder, hvor det kan være vanskeligt
tilgængeligt og besværligt, at udføre manuel smøring.

 ATEX II 3D / Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc.

 ATEX II 3G / Ex nC IIB T6 Gc

 Det patenterede pumpesystem forebygger separation af fedtet. Mængden pr. anslag sikrer
regelmæssige smøreintervaller og mængder med 10 bar tryk.

 Systemet er meget simpelt at anvende ved brug af "Memo" anordningen som afhængig af
farven doserer en specifik mængde.

 Miljøvenlig: Refill patronerne er lavet af genanvendelig plast. Doseringssystemet sikrer, at
der ikke bliver oversmurt og medvirker til reduceret spild og forbrug.n.

 Sikkerhed: Brugen af TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM giver større
arbejdssikkerhed på steder, hvor det normalt vil være vanskeligt og forbundet med fare at
udføre manuel smøring.

 Udskiftning af patronen tager mindre end 1 minut.

 "Memo" systemet indstiller rækkeevne pr. patron til 1-12 måneder (se side 2)

Patron 
indhold Dimension Batterier Min. 

omgivelsestemp.
Anbefalet 
driftstemp. Rækkeevne Gns. daglig

dosering Forbindelse Max. tryk

240 gr. 147 x 101 mm 
3x4,5 V
Alkaline 

- 15°C
-25°C til
+ 50 °C

1 - 12 mdr. 0,65 - 8 gr.
1/4 " 10bar 
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DOSERING Memo farve 
Gul  
Grøn 
Rød  
Hvid  

Levetid for patron
1 måned
3 måneder
6 måneder
12 måneder 

Daglig fedtmængde 
8 cm2
2,6 cm2 
1,3 cm2 
0,65 cm2

FEDTTYPER CERAN XM 220
Universal højtryks EP fedt med ekstrem god vandresistens
Kalcium-sulfonat-kompleks - NLGI grad 1.5
Arbejdstemperatur: -30o C - 180o C

ALTIS SH 2
Højtydende syntetisk baseret fedt til højhastighedslejer i f.eks. el-
motorer og lignende. 
Polyurea baseret. NLGI grad 2
Arbejdstemperatur: -40o C - 180o C

NEVASTANE XS 80
Fødevarecertificeret EP fedt med ekstrem god vandresistens
Kalcium-sulfonat-kompleks - NLGI grad 2
Arbejdstemperatur: -30o C - 180o C 
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