
Mazacie systémy NTN-SNR: riešenie na každú požiadavku 

 
 

Jednobodové samomazacie zariadenia:   zaručujú spoľahlivé mazanie 

 
Sortiment jednobodových samomazacích zariadení zabezpečuje nepretržité, spoľahlivé, čisté a extrémne presné mazanie. Ľahko 
integrovateľné v rôznych typoch aplikácií (strojársky a automobilový priemysel, oceliarne, papierenské stroje atď.), jednobodové samomazacie 
zariadenia vedú k optimalizovanému fungovaniu mazania bez potreby meniť vaše zariadenie. 

 
NTN-SNR ponúka 3 typy jednobodových mazacích zariadení: Drive, Ready a Smart. 
Každé z nich zodpovedá rôznym aplikáciam: vlhké prostredie, zmeny teploty, situácie vyžadujúce špecifické dávkovanie, buď na diaľku alebo 
fyzicky v bode, ktorý má byť mazaný. 

 
READY BOOSTER (veľkosť 60 alebo 125 ccm): lubrikátor READY BOOSTER je ideálne ekonomické riešenie pre náročné, vlhké alebo 

výbušné prostredie alebo prostredie vystavené korózii alebo vyžadujúcej maximálnu úroveň hygieny. Dĺžka času na distribúciu tuku je 
veľmi jednoducho nastaviteľná od 1 do 12 mesiacov prostredníctvom aktivačného kolieska. 
  
SMART BOOSTER (veľkosť 125cc): lubrikátor SMART BOOSTER je určený pre výbušné prostredia, kde dochádza k výrazným zmenám 

teploty. Je to prvý elektrochemický samomazací stroj, ktorý je vybavený opakovane použiteľnou riadiacou jednotkou. Dĺžka času distribúcie sa 
veľmi jednoducho nastaví na najbližší mesiac (od 1 do 12 mesiacov) pomocou jednoduchého manuálneho tlaku na riadiacej jednotke. 
  
DRIVE BOOSTER (veľkosť 120 alebo 250 ccm): DRIVE BOOSTER rieši potreby mazania v nebezpečných alebo ťažko prístupných 

miestach, ktoré sú vystavené silným vibráciám alebo vysokým teplotám okolia. Je to nástroj, ktorý je výkonný, rýchly a ľahko 
programovateľný (doba od 1 do 12 mesiacov, je modifikovateľný a môže byť kedykoľvek zastavený), čo umožňuje extrémne presné mazanie 
nezávislé od teploty a okolitého tlaku a  má vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. 
 



 
 
 

 
  



Viacbodové samomazacie zariadenia:   riešenie pre každého 
  
Spoločnosť NTN-SNR spolupracovala s firmou POLIPUMP na vývoji vysokovýkonného, nákladovo efektívneho a ľahko použiteľného 

viacbodového mazacieho riešenia. Inštalovaný iba v 4 krokoch (bez vyžadovania technických zručností), POLIPUMP umožňuje skutočne 
jednoduché mazanie od 1 do 35 bodov (v závislosti od modelu) a vo vzdialenosti až do 20 metrov. 
 

 

 

 


