
Centrální mazání øetìzù 
 

    Hnací válec (C) se vysune, a uchopí 
    váleèek.
    Sánì (F) se pohybují paralelnì 
    s dopravníkem.
    Mazací hlava (D) se vysune a dodá 
    dávku maziva do mazací hlavice 
    dopravníku.
    Mazací hlava a hnací válec se 
    postupnì vrátí do výchozí pozice.
    Sánì provedou zpìtný krok do 
    výchozí pozice. 

Zpùsob práce a postup pracovního
procesu:

Systém COBRA 
Automatické mazání velkých dopravních øetìzù za chodu

S2 S7 S6 S5

C D F

Oblast použití:   
                          

Zpùsob práce:   
                          

Pøednosti:   
                          

Váleèkové dráhy, støední a tìžké dopravní systémy v:

    Hornictví (deskové dopravníky)
    Železáøském a oceláøském prùmyslu (dopravní pásy svitkù)
    Cementárnách (západkové dopravníky, odvádìcí dopravní 
    pásy drtièù)
    Automobilovém prùmyslu (nekoneèné dopravníky, 
    dopravníky karoserií, napø. v ponoøovacích lakovnách)
    Cukrovarnickém prùmyslu (dopravníky cukrové øepy) 
 
                              Dávkované aplikace i vysokoviskózních maziv pomocí 
    mazacích hlavic na dopravníku - pøímo do ložisek. 
 
                          

Každý dopravník vyžaduje 2 jednotky
COBRA - pro levou a pravou stranu
dopravníku.
Pneumatická mazací jednotka 
COBRA sestává z hnacího a mazací-
ho válce, umístìných spoleènì na
mobilních saních

Veškeré pohyby jsou øízeny pneumati-
ckými válci pomocí bezkontaktních 
snímaèù.
Mazivo do jednotky COBRA je dodá-
váno èerpadlem se zásobníkem nebo 
sudovým èerpadlem.
Elektronické øízení zajiš�uje programo-
vatelná logická jednotka (PLC).
Kromì pneumatické jednotky je k di-
spozici i èistì mechanická verze 
(COBRA 1D).

Mazací olej proudí ze zásobníku (1) 
samospádem k elektromagnetickému 
èerpadlu (2). Jakmile je urèenou èástí 
øetìzu iniciován bezkontaktní spínaè 
(5), elektronická øídící jednotka (4) 
aktivuje magnetické èerpadlo, které  
dopraví konstantní množství mazacího 
oleje k rozprašovacím tryskám (3) a ty 
rozstøíknou drobné kapky maziva na 
øetìz.

Tím, že je mazací cyklus iniciován 
impulzy od bezkontaktního snímaèe, je 
umožnìno místnì specifické mazání 
øetìzù. S touto aplikací jsou mazány 
pouze ty body øetìzu, které to skuteènì 
potøebují.
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3
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 Cílené mazání olejem

Systém s elektromagnetickým èerpadlem PMA
 

Oblast použití:

    Vhodné pro vysokorychlostní øetìzy
    Pro individuální øetìzy, napø. 
    v automobilovém prùmyslu

Pøednosti:

    Nízké náklady
    Cílená aplikace malých dávek

1  Zásobník oleje
2  Magnetické èerpadlo
3  Rozstøikovací trysky
4  Ovládací jednotka
5  Bezkontaktní snímaè 
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Navrhneme nejvhodnìjší systém pro Vaši technologii

Varianta systému Typická aplikace Média Speciální charakteristiky

Progresívní systém
QUICKLUB

Malé øetìzy s nízkou
rychlostí

Olej 
i vysokoviskózní

Roztírání oleje po celé ploše øetìzu

Jednopotrubní systém
CENTRO-MATIC

Skupiny øetìzù Olej Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Systém s elektromagnetickým
èerpadlem PMA

Støednì velké
dopravníkové øetìzy

Nízkoviskózní
olej

Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Mazací jednotka Cobra
Váleèkové dráhy, støední a
tìžké dopravní systémy

Tuk a olej Dávkové mazání pøímo do ložisek

Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek

Tøecí  body  øetìzu:

Pøi ruèním mazání nelze zajistit pøesné a pravidelné dávkování maziva do nej-
exponovanìjších míst. Toto zajiš�uje pouze automatický mazací systém Lincoln.

Nasazením centrálního 
mazání øetìzù Lincoln:

Snížení nákladù nasazením
centrálního mazání:

    Zabráníte prostojùm
    Prodloužíte životnost Vašeho
    drahého strojního zaøízení
    Vylouèíte výpadky ve výrobì
    Snížíte hluènost øetìzù
    Zvýšíte bezpeènost práce
    Pøispìjete k ochranì životního prostøedí 

    Na opravy a údržbu  
    Na náhradní díly
    Na pracovní síly
    Na mazivo
    Zvýšení výtìžnosti výrobních linek
    
 

Náklady bez 
použití centrálního 
mazání LINCOLN

Zpùsob práce:

Jednopotrubní systém CENTRO-MATIC  
Cílené a nastavitelné množství olejových kapek

1

5

2

3

4

CA
B

1    Èerpadlo
2    Odlehèovací ventil
3    Injektory 
      (dávkovací prvky)
4    Bezkontaktní snímaè
5    Øídící jednotka

Oblast použití:

    Støednì rychlostní øetìzy
    Mazání skupin øetìzù s možností 
    spojování a odpojování jednotlivých 
    skupin, napø. pøi výrobì izolaèních 
    materiálù

Pøednosti:

    Cílená aplikace
    Individuální nastavení rùzných 
    dávek maziva do jednotlivých maza-
    cích bodù

Progresívní systém QUICKLUB 
Plošná aplikace olejù pomocí štìtce 

Zpùsob práce:

Elektricky pohánìné èerpadlo (1) dodává mazací olej do 
progresívního rozdìlovaèe (3). Mezi èerpadlo (1) a rozdìlo- 
vaè (3) je nainstalován pojiš�ovací ventil (2), který chrání 
èerpadlo. Mazací olej je pomocí rozdìlovaèe dávkován a po-  
stupnì dodáván do mazacích  štìtcù (4). Ty  roztírají olej 
pøímo na øetìz. Poèet štìtcù závisí na délce a poètu øetìzù.

Celkové množství oleje aplikovaného na øetìz závisí na 
délce pracovního èasu èerpadla a èasu pøestávky, které 
mohou být nastaveny na øídící jednotce (5).

Pøi použití této metody jsou mazány nejenom kontaktní body 
øetìzu, ale celý øetìz.

Oblast použití:

    Pro nízkorychlostní øetìzy a pøenos malých sil - napø.
    dopravníkové øetìzy v døevaøských závodech. 

Pøednosti:

    Jednoduché, nenákladné, nenároèné na údržbu
    Spolehlivá doprava hustých øetìzových olejù 

M
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2

3

4

1  Èerpadlo
2  Pojiš�ovací ventil
3  Progresívní rozdìlovaè
4  Mazací štìtce
5  Øídící jednotka

Mezi èepem a pouzdrem.

pøesná dávka cílená aplikace spolehlivý provoz

A
 

Mezi vnìjší a vnitøní sponou.C 
Mezi pouzdrem a váleèkem.B Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem a vnitøní sponou .E 

Mezi sponou a váleèkem.D 

Náklady pøi použití
centrálního mazání
LINCOLN

Bezkontaktní snímaè (4) pøenáší 
impulzy od èepu øetìzu nebo od zubu 
vratného øetìzového kola do øídící 
jednotky (5), která aktivuje èerpadlo (1). 
Èerpadlo dodává olej pøes odlehèovací 
ventil (2) do injektoru (3).
Injektory dodávají pøesnì urèené kapky 
oleje na øetìz.  Poté, co tlak dále stou- 
pne, odlehèovací ventil se pøestaví, tlak 
v hlavní vìtvi se sníží  a  èerpadlo se 
vypne. Pružiny v injektorech vrátí 
dávkovací pístky zpìt do výchozí 
polohy a souèasnì se naplní jejich 
dávkovací komory novým olejem. Tím 
je ukonèen kompletní mazací cyklus.



Navrhneme nejvhodnìjší systém pro Vaši technologii

Varianta systému Typická aplikace Média Speciální charakteristiky

Progresívní systém
QUICKLUB

Malé øetìzy s nízkou
rychlostí

Olej 
i vysokoviskózní

Roztírání oleje po celé ploše øetìzu

Jednopotrubní systém
CENTRO-MATIC

Skupiny øetìzù Olej Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Systém s elektromagnetickým
èerpadlem PMA

Støednì velké
dopravníkové øetìzy

Nízkoviskózní
olej

Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Mazací jednotka Cobra
Váleèkové dráhy, støední a
tìžké dopravní systémy

Tuk a olej Dávkové mazání pøímo do ložisek

Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek

Tøecí  body  øetìzu:

Pøi ruèním mazání nelze zajistit pøesné a pravidelné dávkování maziva do nej-
exponovanìjších míst. Toto zajiš�uje pouze automatický mazací systém Lincoln.

Nasazením centrálního 
mazání øetìzù Lincoln:

Snížení nákladù nasazením
centrálního mazání:

    Zabráníte prostojùm
    Prodloužíte životnost Vašeho
    drahého strojního zaøízení
    Vylouèíte výpadky ve výrobì
    Snížíte hluènost øetìzù
    Zvýšíte bezpeènost práce
    Pøispìjete k ochranì životního prostøedí 

    Na opravy a údržbu  
    Na náhradní díly
    Na pracovní síly
    Na mazivo
    Zvýšení výtìžnosti výrobních linek
    
 

Náklady bez 
použití centrálního 
mazání LINCOLN

Zpùsob práce:

Jednopotrubní systém CENTRO-MATIC  
Cílené a nastavitelné množství olejových kapek
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4
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B

1    Èerpadlo
2    Odlehèovací ventil
3    Injektory 
      (dávkovací prvky)
4    Bezkontaktní snímaè
5    Øídící jednotka

Oblast použití:

    Støednì rychlostní øetìzy
    Mazání skupin øetìzù s možností 
    spojování a odpojování jednotlivých 
    skupin, napø. pøi výrobì izolaèních 
    materiálù

Pøednosti:

    Cílená aplikace
    Individuální nastavení rùzných 
    dávek maziva do jednotlivých maza-
    cích bodù

Progresívní systém QUICKLUB 
Plošná aplikace olejù pomocí štìtce 

Zpùsob práce:

Elektricky pohánìné èerpadlo (1) dodává mazací olej do 
progresívního rozdìlovaèe (3). Mezi èerpadlo (1) a rozdìlo- 
vaè (3) je nainstalován pojiš�ovací ventil (2), který chrání 
èerpadlo. Mazací olej je pomocí rozdìlovaèe dávkován a po-  
stupnì dodáván do mazacích  štìtcù (4). Ty  roztírají olej 
pøímo na øetìz. Poèet štìtcù závisí na délce a poètu øetìzù.

Celkové množství oleje aplikovaného na øetìz závisí na 
délce pracovního èasu èerpadla a èasu pøestávky, které 
mohou být nastaveny na øídící jednotce (5).

Pøi použití této metody jsou mazány nejenom kontaktní body 
øetìzu, ale celý øetìz.

Oblast použití:

    Pro nízkorychlostní øetìzy a pøenos malých sil - napø.
    dopravníkové øetìzy v døevaøských závodech. 

Pøednosti:

    Jednoduché, nenákladné, nenároèné na údržbu
    Spolehlivá doprava hustých øetìzových olejù 

M
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2

3

4

1  Èerpadlo
2  Pojiš�ovací ventil
3  Progresívní rozdìlovaè
4  Mazací štìtce
5  Øídící jednotka

Mezi èepem a pouzdrem.

pøesná dávka cílená aplikace spolehlivý provoz

A
 

Mezi vnìjší a vnitøní sponou.C 
Mezi pouzdrem a váleèkem.B Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem a vnitøní sponou .E 

Mezi sponou a váleèkem.D 

Náklady pøi použití
centrálního mazání
LINCOLN

Bezkontaktní snímaè (4) pøenáší 
impulzy od èepu øetìzu nebo od zubu 
vratného øetìzového kola do øídící 
jednotky (5), která aktivuje èerpadlo (1). 
Èerpadlo dodává olej pøes odlehèovací 
ventil (2) do injektoru (3).
Injektory dodávají pøesnì urèené kapky 
oleje na øetìz.  Poté, co tlak dále stou- 
pne, odlehèovací ventil se pøestaví, tlak 
v hlavní vìtvi se sníží  a  èerpadlo se 
vypne. Pružiny v injektorech vrátí 
dávkovací pístky zpìt do výchozí 
polohy a souèasnì se naplní jejich 
dávkovací komory novým olejem. Tím 
je ukonèen kompletní mazací cyklus.



Navrhneme nejvhodnìjší systém pro Vaši technologii

Varianta systému Typická aplikace Média Speciální charakteristiky

Progresívní systém
QUICKLUB

Malé øetìzy s nízkou
rychlostí

Olej 
i vysokoviskózní

Roztírání oleje po celé ploše øetìzu

Jednopotrubní systém
CENTRO-MATIC

Skupiny øetìzù Olej Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Systém s elektromagnetickým
èerpadlem PMA

Støednì velké
dopravníkové øetìzy

Nízkoviskózní
olej

Cílené nanášení kapek oleje do míst tøení

Mazací jednotka Cobra
Váleèkové dráhy, støední a
tìžké dopravní systémy

Tuk a olej Dávkové mazání pøímo do ložisek

Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek

Tøecí  body  øetìzu:

Pøi ruèním mazání nelze zajistit pøesné a pravidelné dávkování maziva do nej-
exponovanìjších míst. Toto zajiš�uje pouze automatický mazací systém Lincoln.

Nasazením centrálního 
mazání øetìzù Lincoln:

Snížení nákladù nasazením
centrálního mazání:

    Zabráníte prostojùm
    Prodloužíte životnost Vašeho
    drahého strojního zaøízení
    Vylouèíte výpadky ve výrobì
    Snížíte hluènost øetìzù
    Zvýšíte bezpeènost práce
    Pøispìjete k ochranì životního prostøedí 

    Na opravy a údržbu  
    Na náhradní díly
    Na pracovní síly
    Na mazivo
    Zvýšení výtìžnosti výrobních linek
    
 

Náklady bez 
použití centrálního 
mazání LINCOLN

Zpùsob práce:

Jednopotrubní systém CENTRO-MATIC  
Cílené a nastavitelné množství olejových kapek

1

5

2

3

4

CA
B

1    Èerpadlo
2    Odlehèovací ventil
3    Injektory 
      (dávkovací prvky)
4    Bezkontaktní snímaè
5    Øídící jednotka

Oblast použití:

    Støednì rychlostní øetìzy
    Mazání skupin øetìzù s možností 
    spojování a odpojování jednotlivých 
    skupin, napø. pøi výrobì izolaèních 
    materiálù

Pøednosti:

    Cílená aplikace
    Individuální nastavení rùzných 
    dávek maziva do jednotlivých maza-
    cích bodù

Progresívní systém QUICKLUB 
Plošná aplikace olejù pomocí štìtce 

Zpùsob práce:

Elektricky pohánìné èerpadlo (1) dodává mazací olej do 
progresívního rozdìlovaèe (3). Mezi èerpadlo (1) a rozdìlo- 
vaè (3) je nainstalován pojiš�ovací ventil (2), který chrání 
èerpadlo. Mazací olej je pomocí rozdìlovaèe dávkován a po-  
stupnì dodáván do mazacích  štìtcù (4). Ty  roztírají olej 
pøímo na øetìz. Poèet štìtcù závisí na délce a poètu øetìzù.

Celkové množství oleje aplikovaného na øetìz závisí na 
délce pracovního èasu èerpadla a èasu pøestávky, které 
mohou být nastaveny na øídící jednotce (5).

Pøi použití této metody jsou mazány nejenom kontaktní body 
øetìzu, ale celý øetìz.

Oblast použití:

    Pro nízkorychlostní øetìzy a pøenos malých sil - napø.
    dopravníkové øetìzy v døevaøských závodech. 

Pøednosti:

    Jednoduché, nenákladné, nenároèné na údržbu
    Spolehlivá doprava hustých øetìzových olejù 

M

1

5

2

3

4

1  Èerpadlo
2  Pojiš�ovací ventil
3  Progresívní rozdìlovaè
4  Mazací štìtce
5  Øídící jednotka

Mezi èepem a pouzdrem.

pøesná dávka cílená aplikace spolehlivý provoz

A
 

Mezi vnìjší a vnitøní sponou.C 
Mezi pouzdrem a váleèkem.B Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem a vnitøní sponou .E 

Mezi sponou a váleèkem.D 

Náklady pøi použití
centrálního mazání
LINCOLN

Bezkontaktní snímaè (4) pøenáší 
impulzy od èepu øetìzu nebo od zubu 
vratného øetìzového kola do øídící 
jednotky (5), která aktivuje èerpadlo (1). 
Èerpadlo dodává olej pøes odlehèovací 
ventil (2) do injektoru (3).
Injektory dodávají pøesnì urèené kapky 
oleje na øetìz.  Poté, co tlak dále stou- 
pne, odlehèovací ventil se pøestaví, tlak 
v hlavní vìtvi se sníží  a  èerpadlo se 
vypne. Pružiny v injektorech vrátí 
dávkovací pístky zpìt do výchozí 
polohy a souèasnì se naplní jejich 
dávkovací komory novým olejem. Tím 
je ukonèen kompletní mazací cyklus.



Centrální mazání øetìzù 
 

    Hnací válec (C) se vysune, a uchopí 
    váleèek.
    Sánì (F) se pohybují paralelnì 
    s dopravníkem.
    Mazací hlava (D) se vysune a dodá 
    dávku maziva do mazací hlavice 
    dopravníku.
    Mazací hlava a hnací válec se 
    postupnì vrátí do výchozí pozice.
    Sánì provedou zpìtný krok do 
    výchozí pozice. 

Zpùsob práce a postup pracovního
procesu:

Systém COBRA 
Automatické mazání velkých dopravních øetìzù za chodu

S2 S7 S6 S5

C D F

Oblast použití:   
                          

Zpùsob práce:   
                          

Pøednosti:   
                          

Váleèkové dráhy, støední a tìžké dopravní systémy v:

    Hornictví (deskové dopravníky)
    Železáøském a oceláøském prùmyslu (dopravní pásy svitkù)
    Cementárnách (západkové dopravníky, odvádìcí dopravní 
    pásy drtièù)
    Automobilovém prùmyslu (nekoneèné dopravníky, 
    dopravníky karoserií, napø. v ponoøovacích lakovnách)
    Cukrovarnickém prùmyslu (dopravníky cukrové øepy) 
 
                              Dávkované aplikace i vysokoviskózních maziv pomocí 
    mazacích hlavic na dopravníku - pøímo do ložisek. 
 
                          

Každý dopravník vyžaduje 2 jednotky
COBRA - pro levou a pravou stranu
dopravníku.
Pneumatická mazací jednotka 
COBRA sestává z hnacího a mazací-
ho válce, umístìných spoleènì na
mobilních saních

Veškeré pohyby jsou øízeny pneumati-
ckými válci pomocí bezkontaktních 
snímaèù.
Mazivo do jednotky COBRA je dodá-
váno èerpadlem se zásobníkem nebo 
sudovým èerpadlem.
Elektronické øízení zajiš�uje programo-
vatelná logická jednotka (PLC).
Kromì pneumatické jednotky je k di-
spozici i èistì mechanická verze 
(COBRA 1D).

Mazací olej proudí ze zásobníku (1) 
samospádem k elektromagnetickému 
èerpadlu (2). Jakmile je urèenou èástí 
øetìzu iniciován bezkontaktní spínaè 
(5), elektronická øídící jednotka (4) 
aktivuje magnetické èerpadlo, které  
dopraví konstantní množství mazacího 
oleje k rozprašovacím tryskám (3) a ty 
rozstøíknou drobné kapky maziva na 
øetìz.

Tím, že je mazací cyklus iniciován 
impulzy od bezkontaktního snímaèe, je 
umožnìno místnì specifické mazání 
øetìzù. S touto aplikací jsou mazány 
pouze ty body øetìzu, které to skuteènì 
potøebují.
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 Cílené mazání olejem

Systém s elektromagnetickým èerpadlem PMA
 

Oblast použití:

    Vhodné pro vysokorychlostní øetìzy
    Pro individuální øetìzy, napø. 
    v automobilovém prùmyslu

Pøednosti:

    Nízké náklady
    Cílená aplikace malých dávek

1  Zásobník oleje
2  Magnetické èerpadlo
3  Rozstøikovací trysky
4  Ovládací jednotka
5  Bezkontaktní snímaè 
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Centrální mazání øetìzù 
 

    Hnací válec (C) se vysune, a uchopí 
    váleèek.
    Sánì (F) se pohybují paralelnì 
    s dopravníkem.
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    dopravníku.
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    výchozí pozice. 

Zpùsob práce a postup pracovního
procesu:

Systém COBRA 
Automatické mazání velkých dopravních øetìzù za chodu

S2 S7 S6 S5

C D F

Oblast použití:   
                          

Zpùsob práce:   
                          

Pøednosti:   
                          

Váleèkové dráhy, støední a tìžké dopravní systémy v:

    Hornictví (deskové dopravníky)
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    pásy drtièù)
    Automobilovém prùmyslu (nekoneèné dopravníky, 
    dopravníky karoserií, napø. v ponoøovacích lakovnách)
    Cukrovarnickém prùmyslu (dopravníky cukrové øepy) 
 
                              Dávkované aplikace i vysokoviskózních maziv pomocí 
    mazacích hlavic na dopravníku - pøímo do ložisek. 
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Pneumatická mazací jednotka 
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váno èerpadlem se zásobníkem nebo 
sudovým èerpadlem.
Elektronické øízení zajiš�uje programo-
vatelná logická jednotka (PLC).
Kromì pneumatické jednotky je k di-
spozici i èistì mechanická verze 
(COBRA 1D).

Mazací olej proudí ze zásobníku (1) 
samospádem k elektromagnetickému 
èerpadlu (2). Jakmile je urèenou èástí 
øetìzu iniciován bezkontaktní spínaè 
(5), elektronická øídící jednotka (4) 
aktivuje magnetické èerpadlo, které  
dopraví konstantní množství mazacího 
oleje k rozprašovacím tryskám (3) a ty 
rozstøíknou drobné kapky maziva na 
øetìz.

Tím, že je mazací cyklus iniciován 
impulzy od bezkontaktního snímaèe, je 
umožnìno místnì specifické mazání 
øetìzù. S touto aplikací jsou mazány 
pouze ty body øetìzu, které to skuteènì 
potøebují.
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