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SKF Bearing Life Cycle
Geef uw lagers een maximale levensduur
Voor elk lagertype is vooraf een bepaalde gebruiksduur berekend. Onderzoek heeft
echter aangetoond dat niet alle lagers deze berekende gebruiksduur halen en dit om
verschillende redenen. De levenscyclus van een lager telt een aantal stadia die een grote
invloed hebben op de gebruiksduur: montage, smering, uitlijning, conditiebewaking en
demontage. Deze fasen in de lagerlevensduur zijn van cruciaal belang voor het realiseren
van de maximale levensduur van dat lager. Door de juiste onderhoudspraktijken toe te
passen en de juiste tools te gebruiken, kan de levensduur van het lager aanzienlijk worden
verlengd en de productiviteit en het rendement van de installatie sterk worden verhoogd.

Monteren

Smering

Omvat mechanisch gereedschap,
inductieverwarmers en hydraulisch
gereedschap

Omvat lagervetten, handmatige en
automatische smeerapparaten en
accessoires voor het smeren

Montage is één van de kritieke fasen in de levensduur van het lager.
Indien het lager niet op de juiste manier en met de correcte techniek
en apparatuur wordt gemonteerd, wordt de levensduur van het lager
beperkt. Bij bepaalde toepassingen moet er een beroep gedaan worden
op mechanische of hydraulische methodes om de lagers correct en
efficiënt te monteren; soms moet er zelfs gewerkt worden met
verwarmers. Door voor elke toepassing de juiste montagetechniek te
kiezen, kan de levensduur van het lager vergroot worden en kunnen
de kosten die resulteren uit een vroegtijdig lagerfalen worden beperkt,
evenals de kans op beschadiging van de toepassing.

Uitlijnen

Conditiebewaking

Omvat as- en riemuitlijnapparatuur
en vulplaatjes

Omvat meetinstrumenten voor temperatuur,
geluid, visuele inspectie, toerental,
elektrische stroomdoorgangen en trillingen

Zodra het lager is gemonteerd in een toepassing, zoals een op een pomp
aangesloten motor, moet de toepassing worden uitgelijnd. Indien de
toepassing niet correct is uitgelijnd, kan de foutieve uitlijning het lager
extra belasten en wrijving en trillingen veroorzaken. Dit kan metaalmoeheid in de hand werken en de gebruiksduur van het lager en andere
machineonderdelen bekorten. Overmatige trillingen en wrijving kunnen
het energieverbruik en het gevaar voor vroegtijdige lageruitval
aanzienlijk doen toenemen.
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Een correcte smering van het lager is essentieel voor het bereiken van
de maximale levensduur van dat lager. Het is belangrijk om voor elke
lagertoepassing het juiste smeervet te kiezen en de juiste hoeveelheid
vet aan te brengen op het lager voordat dit in gebruik wordt genomen.
Tijdens de bedrijfsduur moet het lager ook regelmatig worden nagesmeerd.
De juiste hoeveelheid van het juiste smeervet op het juiste ogenblik is
van essentieel belang voor optimale lagerprestaties en een maximale
levensduur. Doorgaans wordt er handmatig nagesmeerd, hoewel een
continue smering heel wat voordelen biedt. Een dergelijke continue
smering kan worden uitgevoerd door automatische smeersystemen die
zorgen voor een meer consistente, een correcte en een vuilvrije vettoevoer.

Het is ook belangrijk dat de toestand van het lager tijdens bedrijf
regelmatig wordt gecontroleerd en gemeten. Deze periodieke controles
zorgen ervoor dat potentiële problemen tijdig kunnen worden vastgesteld
en dat het onverwachts uitvallen van de machine kan worden voorkomen.
Hierdoor kan ook het onderhoud van de machine beter in het productieschema worden ingepland, waardoor de productiviteit en het rendement
van de installatie toenemen.

Demonteren

Conditiebewaking

Uitlijnen

Kopen van
een lager

Monteren

Smeren

Demonteren
Omvat trekkers, zowel mechanisch als
hydraulisch, inductieverwarmers en
hydraulisch gereedschap
Op een bepaald ogenblik bereikt het lager het einde van zijn gebruiksduur en moet hij worden vervangen. Hoewel het lager niet opnieuw
mag worden gebruikt, is het van het grootste belang dat hij correct
wordt gedemonteerd, zodat de gebruiksduur van het vervangende
lager niet in gevaar wordt gebracht. In de eerste plaats helpen geschikte
demontagemethoden en -apparatuur beschadiging van de andere
machineonderdelen te voorkomen zoals de as en huis, die vaak
opnieuw worden gebruikt. In de tweede plaats kunnen verkeerde
demontagetechnieken gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

In deze catalogus vindt u het volledige assortiment van SKF
onderhoudsproducten voor een optimale levensduur van uw
lagers. Voor meer informatie over onderhoudsproducten van
SKF of om deze producten te bestellen, kunt u zich wenden
tot de geautoriseerde SKF Distributeur of de lokale SKF
verkoopmaatschappij. Op het internet kan SKF worden gevonden
op www.skf.com. Voor SKF onderhoudsgereedschappen verwijzen
wij u naar www.mapro.skf.com.
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60% van vroegtijdige lageruitval voorkomen

16%

Slechte montage

Ongeveer 16% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door
een onjuiste montagemethode en het niet toepassen van de juiste
gereedschappen. Afhankelijk van het type en grootte van het lager kan
een mechanische, verwarmings- of hydraulische montagemethode vereist zijn. SKF biedt
een compleet programma speciaal gereedschap om lagers op een juiste wijze te monteren
en te demonteren. Met de praktijkervaring van onze service engineers bieden wij optimale
oplossingen om uiteindelijk het maximale resultaat te behalen uit uw machine.

36%

Slechte smering

Ongeveer 36% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door
een onjuiste smeermiddelkeuze en het niet toepassen van de vereiste
smeringscondities. Unieke expertise op het gebied van wentellagertechnologie en tribologie geeft SKF een voorsprong in het specificeren van lagervetten
voor zowel afgedichte als “open” lagers. SKF biedt een compleet programma smeervetten
afgestemd op een breed toepassingsgebied.

14%

Vervuiling

Ongeveer 14% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door
vervuilingsproblemen van lager en smeermiddel, veroorzaakt door
slechte afdichtingen of onjuiste afdichtingskeuze. SKF voert een uitgebreid
programma afdichtingen en biedt zowel standaard als “tailor-made” afdichtingen voor de meest
moeilijke bedrijfsomstandigheden.

34%

Vermoeiing

Ongeveer 34% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door
materiaalvermoeiing in het lager als gevolg van steeds wisselende
belastingen op het lagerloopbaanoppervlak. Vermoeiing resulteert in
uitbrokkeling van materiaal en uitval van het lager. Met behulp van conditiebewakingsapparatuur
kunnen lagerbeschadigingen vroegtijdig worden gedetecteerd waarbij ongewenste lageruitval
wordt voorkomen. SKF Condition Monitoring biedt totaaloplossingen zowel op het gebied van
periodieke bewaking als continue machinebewaking.
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SKF methoden en gereedschappen
Lagerconstructie

Cilindrische zitting

Montagegereedschap

Demontagegereedschap

Mechanisch Hydraulisch Olie-injectie Verwarmers

Mechanisch Hydraulisch Olie-injectie Verwarmers

Kleine
lagers

Middelgrote
lagers

Grote
lagers
Cilinderlager
types NU, NJ, NUP,
alle maten

Conische zitting

Kleine
lagers

Middelgrote
lagers

Grote
lagers

Trekbus

Kleine
lagers
*
Middelgrote
lagers

Grote
lagers

Drukbus

Kleine
lagers

Middelgrote
lagers

Grote
lagers

Kleine lagers: Boring < 80 mm / Middelgrote lagers: Boring 80 - 200 mm / Grote lagers: Boring > 200 mm / * Alleen voor tweerijige zich instellende kogellagers.

Buitentrekker
pagina 22

Mestrekker
pagina 26

Hydraulische
trekker
pagina 23

Slagbus
pagina 10

Haaksleutel
pagina 13

Slagsleutel
pagina 16

Hydraulische
moer en pomp
pagina 52

Drive–up
methode
pagina 50

Olie–injectie
methode
pagina 48

Verwarmingsplaat / Inductie
verwarmer
pagina 40

Aluminium
ring / EAZ
verwarmer
pagina 44
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Smering
36% van alle vroegtijdig optredende lagerdefecten zijn het
gevolg van een slechte smering
Als je hierbij dan nog de vervuiling telt, komen we aan meer dan 50%. Het spreekt dus
voor zich dat een correcte smering en een hoge zuiverheidgraad van cruciaal belang zijn
voor de levensduur van de lagers.

Voordelen van
juiste smering

Stijging van

Daling van

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productiviteit
Bedrijfszekerheid
Beschikbaarheid en duurzaamheid
Inzetbaarheid van de machine
Onderhoudsintervallen
Veiligheid
Gezondheid
Duurzaamheid

Energieverbruik door wrijving
Warmteontwikkeling door wrijving
Slijtage door wrijving
Geluidshinder door wrijving
Machinestilstand
Bedrijfskosten
Productvervuiling
Kosten voor onderhoud en reparatie
Verbruik van smeermiddel
Corrosie

De SKF methode
Asset Management (AM) is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Grote firma’s
passen het AM-concept toe en streven hierbij naar een maximale beschikbaarheid en een
optimaal rendement, terwijl ze de kwaliteit van hun product continu willen verbeteren en
hun kosten tot een minimum willen beperken. Smeersystemen staan centraal bij het
onderhoudsbeheer en spelen dus ook een sleutelrol in het totale AM-concept.
Succesfactoren

Proces
SUCCES
Cultuur

Technologie

Drie factoren bepalen het succes van het AM-proces:
Cultuur:

Proces:

Technologie:
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De organisatiecultuur en de commitment van het
management om te zorgen voor geschikte opleiding,
human resources enzovoort.
Het continu evalueren en verbeteren van alle noodzakelijke
processen, zoals het registreren van assets, de key
performance-indicators, updates enzovoort.
Bereid zijn om te investeren in nieuwe en relevante
technologie is cruciaal voor het slagen van de onderneming.
De bereidheid van het personeel om deze technologie te
gebruiken, is van groot belang.

Om organisaties te begeleiden bij dit complexe proces heeft SKF het:
Asset Efficiency Optimization, het optimaliseren van het rendement van
de installatie. Dit managementproces is bedoeld om de efficiëntie en de
doeltreffendheid van de activiteiten te maximaliseren, met focus op de
productiviteit en de bedrijfsdoelstellingen van de betreffende onderneming.
Het gaat hierbij om productie-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen.
Het proces omvat vier kernelementen: onderhoudsstrategie, vaststellen
van werkzaamheden, beheersing van de werkstroom en uitvoering van
het werk. Voor extra informatie over asset management, surf naar
www.aptitudeexchange.com.

Smeermanagement
Net zoals het asset management ervoor zorgt dat het onderhoud op een hoger niveau
wordt gebracht, maakt een procesmatige benadering van ‘smering’ het mogelijk deze
activiteit vanuit een breder standpunt te bekijken. Door de nieuwe benadering kan de
bedrijfszekerheid van het machinepark wezenlijk verhoogd worden tegen lagere kosten.

Smeermiddelen – Inleiding

Hier volgen de belangrijkste elementen waar mee
rekening gehouden moet worden bij het invoeren
van een managementplan voor smeringen.

Identificatie van de toepassing en gegevensverzameling
Je moet van elk smeerpunt alle relevante informatie verzamelen.
Zo zijn bijvoorbeeld het lagertype en het soort afdichting cruciaal
voor het nemen van bepaalde beslissingen.

Keuze van het smeermiddel en optimalisering
Als je het juiste smeermiddel gebruikt, kun je de periodes tussen
twee smeerbeurten aanzienlijk verlengen en zorg je ook voor betere
prestaties. Resultaat: een langere levensduur van de component,
minder werk, minder voorraad en minder risico op verontreiniging.

Uitvoering, procedures en KPI’s*
Het smeren is niet zonder risico’s voor de uitvoerder en voor de
machine. Om de risico’s te beperken, moet je de juiste procedures
en methodes toepassen. De doelmatigheid van het smeerplan kun
je met KPI’s meten.

Opleiding en continue verbetering
Wanneer technici degelijk zijn opgeleid, kunnen ze het smeerplan
correct uitvoeren en beheren. De KPI-analyses, trainingen en
marktinformatie worden gebruikt om verbeteringsvoorstellen
uit te werken.

Analyse van de smeermiddelen
Je kunt uit de analyse van de smeermiddelen heel wat nuttige
informatie halen om te anticiperen op eventuele risico’s en om
uitval te voorkomen.

Opslag, verwerking en verontreinigingcontrole
Orde en netheid wordt vaak onderschat. Het bijvullen van een
vetpistool of het overgieten van olie kan tot sterke verontreinigingen
leiden. Door de juiste tools te gebruiken, kun je dit risico minimaliseren.

* KPI: Key Performance Indicator
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SKF smeermiddelen
SKF smeermiddelen bieden belangrijke concurrerende
voordelen:
• Ze zijn ontworpen en getest om beter te presteren in reële situaties
• De productgegevens bevatten specifieke testresultaten om een
betere keuze te kunnen maken
• Constante prestaties door een strenge kwaliteitscontrole van elke
productieserie
• Door deze kwaliteitscontrole kan SKF een houdbaarheidsperiode*
van vijf jaar garanderen vanaf de productiedatum

De eigenschappen en prestaties van het smeermiddel worden enorm
beïnvloed door de productieprocessen en de grondstoffen. Het is zo
goed als onmogelijk om smeermiddelen uitsluitend op basis van hun
samenstelling te selecteren of te vergelijken. Alleen prestatietesten
kunnen relevante informatie opleveren.
SKF is al meer dan 100 jaar bezig met het verzamelen van kennis
over de interactie tussen smeermiddel, materiaal en oppervlakte.

Op basis van die kennis heeft SKF heel wat industriële normen voor
het testen van lagersmeermiddelen opgesteld. Emcor, ROF, ROF+,
V2F, R2F en Bequiet zijn maar een paar van de door SKF ontwikkelde
tests voor beoordeling van de prestatie van het smeermiddel bij
operationele lagers. Heel wat van deze tests worden wereldwijd
door fabrikanten van smeermiddelen toegepast.

SKF Engineering and Research Centre in Nederland

* Het voedingsveilige SKF LGFP 2 smeermiddel biedt een houdbaarheidsperiode
van twee jaar vanaf de productiedatum

Het kiezen van een SKF smeermiddel
Een smeermiddel kiezen is een kieskeurig proces. SKF heeft een aantal tools
ontwikkeld om de keuze van het meest geschikte smeermiddel gemakkelijker
te maken. Dit uitgebreide assortiment van tools gaat van gebruiksvriendelijke
en toepassingsgerichte tabellen tot geavanceerde software die op basis van
een gedetailleerde beschrijving van de werkomstandigheden het juiste
smeermiddel aanduidt.
De basistabel voor het kiezen van lagervetten geeft snel een aantal
suggesties over de meest gebruikte vetten voor typische toepassingen.
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Basistabel voor het kiezen van lagervetten
Gewoonlijk gebruikt wanneer:

LGMT 2

Algemene doeleinden

Verwachte lagertemperatuur continu >100 °C

LGHP 2

Hoge temperatuur

Verwachte lagertemperatuur continu >150 °C,
vereiste stralingsweerstand

LGET 2

Extreem hoge temperatuur

Lage omgevingstemperatuur –50 °C,
verwachte lagertemperatuur <50 °C

LGLT 2

Lage temperatuur

Schokbelasting, hoge belasting,
frequent aan/uitschakelen

LGEP 2

Hoge belasting

Voedingsmiddelenindustrie

LGFP 2

Voedingsmiddelen

Biologisch afbreekbaar,
vereiste lage toxiciteit

LGGB 2

Biologisch afbreekbaar

Toerental = M, Temperatuur = M en Belasting = M
Tenzij:

Smeermiddelen – Een SKF smeermiddel kiezen

NB: – Bij een relatieve hoge omgevingstemperatuur: gebruik LGMT 3 in plaats van LGMT 2
– Bij speciale bedrijfsomstandigheden: raadpleeg de SKF vetkeuzetabel

LubeSelect voor SKF vetten is de eenvoudigste manier om het juiste vet te kiezen:
gewoon wat extra informatie ingeven, zoals het toerental, de temperatuur en de
belastingsomstandigheden en je weet onmiddellijk wat je moet gebruiken. Voor extra
informatie, surf naar www.aptitudeexchange.com. De SKF vetkeuzetabel geeft
eveneens een volledig overzicht van de SKF vetten. De tabel bevat de belangrijkste
selectieparameters, zoals temperatuur, toerental en belasting en daarnaast ook
informatie over de prestaties.

Bedrijfsparameters van het lager
Temperatuur
L

= Laag

Belasting
<50 °C

VH

= Zeer hoog

C/P <2

M

= Medium

50 tot 100 °C

H

= Hoog

C/P ~4

H

= Hoog

>100 °C

M

= Medium

C/P ~8

EH

= Extreem hoog

>150 °C

L

= Laag

C/P ≥15

C/P = belastingsverhouding

C = dynamische draaggetal, kN
P = equivalente dynamische lagerbelasting, kN

Toerental

voor kogellagers

Toerental

voor rollagers
SRB/TRB/CARB

CRB

EH

= Extreem hoog

n dm boven 700 000

H

= Hoog

n dm boven 210 000

n dm boven 270 000

VH

= Zeer hoog

n dm tot 700 000

M

= Medium

n dm tot 210 000

n dm tot 270 000

H

= Hoog

n dm tot 500 000

L

= Laag

n dm tot 75 000

n dm tot 75 000

M

= Medium

n dm tot 300 000

VL

= Zeer laag

n dm onder 30 000

n dm onder 30 000

L

= Laag

n dm onder 100 000

n dm = toerental, r/min x 0,5 (D+d), mm
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SKF Vetkeuzetabel
Temp.

Toerental

Temperatuurbereik 1)
Vet
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Beschrijving

Application examples

LTL

HTPL

LGMT 2

Algemeen gebruik, industrie
en automobielsector

Wiellagers van auto’s
Transportbanden & ventilatoren
Kleine elektromotoren

–30 °C

120 °C

M

M

LGMT 3

Algemeen gebruik, industrie
en automobielsector

Lagers met d >100 mm
Verticale opstelling of rotatie buitenlagerring
Wiellagers van vrachtwagens en aanhangwagens

–30 °C

120 °C

M

M

LGEP 2

Hoge belasting

Papierverwerking, drukkerijen
Strekwalslagers in de staalindustrie
Zware machinerie, trilgoten

–20 °C

110 °C

M

L tot M

LGWA 2

Breed temperatuurbereik 4),
hoge belasting

Wiellagers van auto’s en vrachtwagens
Wasmachines
Elektromotoren

–30 °C

140 °C

M tot H

L tot M

LGFP 2

Voedingsveilig
(voedingsmiddelenindustrie)

Apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie
Verpakkingsmachines
Bottelmachines

–20 °C

110 °C

M

M

LGGB 2

Biologisch afbreekbaar,
lage toxiciteit 3)

Landbouw- en bosbouw.
Constructie en grondverzet
Waterzuivering en irrigatie

–40 °C

90 °C

L tot M

L tot M

LGBB 2

Windturbineschoepen en
zwenkgieken vet

Windturbineschoepen en lagers van zwenkgieken

–40 °C

120 °C

L tot M

VL

LGLT 2

Lage temperatuur,
extreem hoog toerental

Spindels voor gereedschapwerktuigen en textielindustrie
Kleine elektromotoren gebruikt in medische instrumenten
Drukcilinders

–50 °C

110 °C

L tot M

M tot EH

LGWM 1

Hoge belastingen, lage
temperatuur

Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Centrale smeersystemen
Toepassingen met tontaatslagers

–30 °C

110 °C

L tot M

L tot M

LGWM 2

Hoge belasting, breed
temperatuurbereik

Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Zware toepassingen off road of marine toepassingen
Toepassingen blootgesteld aan sneeuw

–40 °C

110 °C

L tot M

L tot M

LGEM 2

Hoge viscositeit plus vaste
smeerstoffen

Brekers
Bouwmachines, zoals mechanische cilinders,
kraanarmen, kraanhaken
Trilzeven

–20 °C

120 °C

M

VL

LGEV 2

Extreem hoge viscositeit
met vaste smeerstoffen

Taatslagers.
Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers
Draaikranslagers

–10 °C

120 °C

M

VL

LGHB 2

Hoge viscositeit EP,
hoge temperatuur 5)

Staal-op-staal kogelgewrichtslagers
Pulp- en papiermachines
Continugietmachines in de staalindustrie
Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C

–20 °C

150 °C

M tot H

VL tot M

LGHP 2

Hoge prestaties polyureavet

Elektromotoren
Ventilatoren, zelfs bij hoge snelheid
Kogellagers met hoge snelheid en gemiddelde tot hoge
temperatuur

–40 °C

150 °C

M tot H

M tot H

LGET 2

Extreme temperatuur

Installaties voor bakkerijen (ovens)
Wafelbakmachines
Textieldrogers

–40 °C

260 °C

VH

L tot M

1) LTL = Low Temperature Limit, grenswaarde lage temperatuur
HTPL = High Temperature Performance Limit
2) mm²/s bij 40 °C = cSt.

3) LGGB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 120 °C
4) LGWA 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 220 °C
5) LGHB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C

Belasting

Verdikker/
Basisolie

NLGI

Basisolie
viscositeit 2)

Verticale as

Lithiumzeep /
minerale olie

3

120

+

H

Lithiumzeep /
minerale olie

2

200

l

L tot H

Lithiumcomplex-zeep /
minerale olie

2

185

l

L tot M

Aluminiumcomplex /
medische witte olie

2

130

l

M tot H

Lithium-calciumzeep /
synthetische esterolie

2

110

l

M tot H

Lithiumcomplex-zeep /
synthetische PAO-olie

2

68

L

Lithiumzeep /
synthetische PAO-olie

2

18

H

Lithiumzeep /
minerale olie

1

200

L tot H

Calciumsulfonaatcomplex /
synthetische PAO-olie /
minerale olie

2

80

l

H tot VH

Lithiumzeep /
minerale olie

2

500

H tot VH

Lithium-calciumzeep /
minerale olie

2

L tot VH

Calciumsulfonaatcomplex /
minerale olie

L tot M

H tot VH

l

l

+

+

l

l

+

+

+

l

l

+

+
+

+

+

+

l

+

+

+

+

l

l

+

+

l

+
+

+

+

+

l

+

+

+

+

1020

l

+

+

+

+

2

400

l

+

+

+

+

Di-urea /
minerale olie

2 tot 3

96

+

l

l

+

PTFE / synthetische
gefluoreerde
polyetherolie

2

400

l

l

l

l

l

+

+

+
l = Geschikt

+ = Aanbevolen
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Smeermiddelen – SKF vetkeuzetabel

L tot M

+

Hoge temperatuur

l

Lage temperatuur

110

Corrosiewerende
eigenschappen

Smeermiddelen met breed toepassingsbereik

2

Schokbelasting
of frequent
opstarten

Hoge belasting

Lithiumzeep /
minerale olie

Oscillerende Hevige
bewegingen trillingen

Speciale vereisten

L tot M

Snelle
buitenringrotatie

Lagervetten
LGMT 2

SKF universeel vet voor de industrie- en de automobielsector
SKF LGMT 2 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis
van minerale olie. Het kenmerkt zich door een uitstekende
thermische stabiliteit binnen zijn bedrijfstemperatuurbereik.
Dit universeel vet van hoge kwaliteit is geschikt voor tal van
toepassingen in de industrie en de automobielsector.
• Uitstekende oxidatie stabiliteit
• Goede mechanische stabiliteit
• Uitstekend bestand tegen water en corrosiewerend

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•

Landbouwwerktuigen
Wiellagers voor auto’s
Transportbanden
Kleine elektromotoren
Industriële ventilatoren

Technische gegevens
Aanduiding

LGMT 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

K2K-30

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Rood-bruin

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–30 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>180 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

110
11

Penetratie DIN ISO 2137:
60 slagen, 10–¹ mm
100 000 slagen, 10–¹ mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit,
50 uur bij 80 °C, 10–¹ mm
V2F test

Weerstand tegen corrosie
Emcor:
– standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
0–1*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–6

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max. bij 130 °C

Beschikbare verpakkingen
+50 max.
‘M’

* Typische waarde
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Tube van 35, 200 g
Patroon van 420 ml
1, 5, 18, 50, 180 kg

LGMT 3

SKF universeel vet voor de industrie- en de automobielsector
SKF LGMT 3 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis
van minerale olie. Dit universeel vet van hoge kwaliteit is
geschikt voor talrijke toepassingen in de industrie en de
automobielsector waarbij het gebruik van stijf vet vereist is.
Smeermiddelen – LGMT 2 en LGMT 3

• Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
• Hoge oxidatie stabiliteit binnen het aanbevolen temperatuurbereik

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagers boring >100 mm
Rotatie buitenring
Toepassingen met verticale opstelling
Constante hoge omgevingstemperatuur >35 °C
Schroefassen
Landbouwwerktuigen
Wiellagers van auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens
Grote elektromotoren

Technische gegevens
Aanduiding

LGMT 3/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

K3K-30

NLGI consistentieklasse

3

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Amber

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–30 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176
Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test

0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

2 max.

>180 °C

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–3

120–130
12

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max. bij 130 °C

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

220–250
280 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit,
50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
V2F test

295 max.
'M'

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur 1 000 min. bij 130 °C
Beschikbare verpakkingen

Patroon van 420 ml
0,5, 1, 5, 18, 50, 180 kg
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LGEP 2

SKF EP-vet (extreme pressure) voor hoge belasting
SKF LGEP 2 is een smeermiddel op basis van minerale
olie, verdikt met lithiumzeep en bevat EP additieven.
Dit smeermiddel is uitermate geschikt voor toepassingen
die onderhevig zijn aan agressieve omstandigheden en
trillingen.
• Uitstekende mechanische stabiliteit
• Zeer goede corrosiewerende eigenschappen
• Uitstekende EP-prestaties

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•

Pulp- en papiermachines
Brekers
Tractiemotoren voor spoorwegvoertuigen
Sluizen
Rollagers in de staalindustrie
Zware machines, trilzeven
Kraanwielen, kabelschijven

Technische gegevens
Aanduiding

LGEP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2G-20

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Lichtbruin

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–20 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>180 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

200
16

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
V2F test

+50 max.
'M'

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
1–1*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

2–5

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max.

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,4 max
2 800 min.

Passingroest
ASTM D4170 (mg)

5,7*

Beschikbare verpakkingen

* Typische waarde
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Patroon van 420 ml
1, 5, 18, 50, 180 kg

LGWA 2

SKF EP-vet (extreme pressure) voor hoge belasting en
een breed temperatuurbereik

Smeermiddelen – LGEP 2 en LGWA 2

SKF LGWA 2 is een kwaliteitssmeermiddel op basis van
minerale olie en verdikt met lithiumcomplexzeep. LGWA 2
levert een goede EP-performance en is geschikt voor
algemeen gebruik in de industrie en de automobielsector,
vooral in die gevallen waarbij door de belasting en de
temperatuur een gewoon smeermiddel niet volstaat.
• Uitstekende smering bij piektemperaturen tot 220 °C
gedurende korte periodes
• Bescherming van wiellagers in zware omstandigheden
• Goede smering bij ‘natte’ condities
• Zeer goed bestand tegen water en corrosie
• Uitstekende smering bij hoge belasting en lage toerentallen

Typische toepassingen
• Wiellagers van auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens
• Wasmachines
• Ventilatoren en elektromotoren

Technische gegevens
Aanduiding

LGWA 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2N-30

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithiumcomplex

Kleur

Amber

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–30 tot +140 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>250 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

185
15

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–¹ mm
100 000 slagen, 10–¹ mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–¹ mm
V2F test

+50 max. verandering
'M'

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test

0–0
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–5

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan bij 100 °C

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max.

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,6 max.
2 600 min.

Beschikbare verpakkingen

Tube van 35, 200 g
Patroon van 420 ml
1, 5, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)
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LGFP 2

SKF Vet voor de Voedingsmiddelenindustrie
SKF LGFP 2 is een hygiënisch en niet toxisch vet op basis
van medische witte olie met een aluminiumcomplexzeep.
Voor dit vet worden alleen ingrediënten uit de FDA*-lijst
gebruikt. SKF LGFP 2 is NFS goedgekeurd voor onderhoud
van categorie H1*** en is tevens Koosjer en Halal
gecertificeerd.
• In overeenstemming met de bestaande wetgeving op
bescherming van voedingsmiddelen
• Heel goed waterbestendig
• Zeer lange gebruiksduur
• Uitstekende weerstand tegen corrosie
• Neutrale pH waarde, wat hier essentieel is

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•

Installaties voor bakkerijen
Voedingsverwerkende machines
Lagers in vulmachines
Verpakkingmachines
Lagers in transportsystemen
Bottelmachines

* FDA: U.S. Food and Drug Administration
** NSF: U.S. National Sanitation Foundation
*** H1: Incidenteel contact met voeding

Technische gegevens
Aanduiding

LGFP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

K2G-20

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Aluminiumcomplex

Kleur

Transparant

Soort basisolie

Medische witte olie

Bedrijfstemperatuurbereik

–20 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>250 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

130
7,3

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+30 max.
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Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007

0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–5

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

1 000 bij 110 °C

EP performance
4-kogeltest,
lasbelasting DIN 51350/4
Beschikbare verpakkingen

1 100 min.
Patroon van 420 ml
1, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

LGGB 2

SKF Biologisch Afbreekbaar Vet

Smeermiddelen – LGFP 2 en LGGB 2

SKF LGGB 2 is een biologisch afbreekbaar vet met een lage
toxiciteit, gebaseerd op synthetische ester olie met een
lithium-calcium verdikker. Door zijn speciale samenstelling
is dit vet uitermate geschikt voor toepassingen waarbij
belang wordt gehecht aan een zuiver milieu.
• Conform de huidige regelgeving inzake toxiciteit en
biologische afbreekbaarheid
• Werkt uitstekend bij toepassingen met staal-op-staal
kogelgewrichtslagers, kogel- en rollagers
• Goede opstartprestatie bij lage temperaturen
• Goede corrosiewerende eigenschappen
• Geschikt voor middelhoge tot hoge belasting

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•

Werktuigen voor land- en bosbouw
Constructie en grondverzet
Mijnbouwmachines en transportbanden
Waterzuivering en irrigatie
Sluizen, dammen, bruggen
Verbindingen, stangkoppen

Technische gegevens
Aanduiding

LGGB 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KPE 2K-40

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium/calcium

Kleur

Gebroken wit

Soort basisolie

Synthetische ester

Bedrijfstemperatuurbereik

–40 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007

0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 3 uur bij 90 °C

0 max.

Olieseparatie
DIN 51 817, 7 dagen bij 40 °C, statisch, %

0,3–3

>170 °C

Smeervermogen
R2F, operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan bij 100 °C*

110
13

Lagervetlevensduur
R0F test L50
levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>300 bij 120 °C

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,8 max.
2 600 min.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm

+70 max. (350 max.)

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

Beschikbare verpakkingen

Patroon van 420 ml
5, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24 (LAGD)

* Typische waarde
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LGBB 2

SKF Vet voor Schroeven van Windturbines en Zwenkgieken
SKF LGBB 2 is een vet op basis van lithiumcomplexzeep
en synthetische PAO-olie, dat speciaal werd ontwikkeld
voor extreme toepassingen met lage toerentallen, een
hoge belasting, lage temperaturen en trillingen.
Het product zorgt ervoor dat de turbine altijd gesmeerd
is zoals het hoort: draaiend of in stilstand, geïnstalleerd
op het land of in de zee en zelfs in koude klimaatzones.
•
•
•
•
•
•
•

Uitstekende bescherming tegen het false brinelling effect
Ideaal voor toepassingen met zware belasting
Werkt uitstekend bij een lage temperatuur tijdens het opstarten
Goede verpompbaarheid, zelfs bij lage temperaturen
Zeer goed waterbestendig
Zeer goede corrosiewerende eigenschappen
Hoge thermische en mechanische stabiliteit

Typische toepassingen:
• Lagerconstructies voor windturbines en zwenkgieken

Technische gegevens
Aanduiding

LGBB 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2G-40

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker(zeeptype)

Lithiumcomplex

Kleur

Geel

Soort basisolie

Synthetisch (PAO)

Bedrijfstemperatuurbereik

–40 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>200 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm
Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
Weerstand tegen corrosie
Emcor:
– standaard ISO 11007
– zout water test (100% zeewater)

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

4 max, 2.5*

Kopercorrosie
DIN 51 811, 120 °C

1 max.

68

EP performances
Slijtagetest DIN 51350/5, 1400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4, N

0.4 *
5 500 *

265–295
+50 max.

Smeervermogen wentellager
Fe8, DIN 51819,
80 kN, 80 °C, C/P 1.8, 500 uur

Goed doorstaan

+50 max.

Bescherming tegen false brinelling-effect
ASTM D4170 FAFNIR test, mg

0–1.0

Beschikbare verpakkingen
0–0
0–1*

* Typische waarde
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Patroon van 420 ml
5, 18, 180 kg

LGLT 2

SKF Vet voor Lage Temperaturen en Zeer Hoge Toerentallen

Smeermiddelen – LGBB 2 en LGLT 2

SKF LGLT 2 is een vet dat volledig gebaseerd is op
synthetische olie met een lithiumzeep. Dankzij de unieke
verdikkertechnologie en de PAO-olie met lage viscositeit
biedt het uitstekende smeereigenschappen bij lage
temperaturen van –50 °C en extreem hoge toerentallen
(n dm waarden van 1,6 ™ 106 zijn mogelijk.
• Laag wrijvingskoppel
• Laag vermogenverlies
• Zeer goed oxidatiestabiliteit- en waterbestendig

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•

Spindels voor textielmachines
Spindels voor gereedschapswerktuigen
Besturings- en controleapparatuur/instrumenten
Kleine elektromotoren, gebruikt in medische apparatuur
In-line skates
Drukcilinders
Robots

Technische gegevens
Aanduiding

LGLT 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

K2G-50

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Beige

Soort basisolie

PAO

Bedrijfstemperatuurbereik

–50 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>180 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

18
4,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm

380 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007

0–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

<4

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1 max. 100 °C

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>1 000,
20 000 omw/min. bij 100 °C

EP performance
4-kogeltest,
lasbelasting DIN 51350/4
Beschikbare verpakkingen

2 000 min.
Tube van 180 g
1, 25, 180 kg
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LGWM 1

SKF EP-Vet voor Lage Temperaturen
SKF LGWM 1 is een vet op basis van minerale olie met een
lithium zeep en bevat EP additieven (extreme pressure)
met een lage consistentie. Dit product is uitermate geschikt
voor het smeren van lagers die zowel radiaal als axiaal
worden belast.
•
•
•
•

Goede smeerﬁlmopbouw bij lage temperaturen tot –30 °C
Goede verpompbaarheid, zelfs bij lage temperaturen
Goede bescherming tegen corrosie
Uitstekend waterbestendig

Typische toepassingen:
•
•
•
•

Windmolens
Schroeftransporteurs
Centrale smeersystemen
Tontaatslagers

Technische gegevens
Aanduiding

LGWM 1/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP1G-30

NLGI consistentieklasse

1

Verdikker(zeeptype)

Lithium

Kleur

Bruin

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–30 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>170 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

200
16

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

310–340
+50 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test

0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

8–13

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max. bij 90 °C

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,8 max.
3 200 min.*

Passingroest
ASTM D4170 (mg)

5,5*

Beschikbare verpakkingen

* Typische waarde
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Patroon van 420 ml
5, 50, 180 kg

LGWM 2

SKF Vet voor Hoge Belasting en Breed Temperatuurbereik

•
•
•
•
•

Smeermiddelen – LGWM 1 en LGWM 2

SKF LGWM 2 is een vet dat gebaseerd is op synthetischminerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste
verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex.
Het is toepasbaar voor hoge belastingen, in vochtige
omgevingen en met wisselende temperaturen.
Zeer goed bestand tegen corrosie
Goede mechanische stabiliteit
Uitstekend smeervermogen bij hoge belasting
Goede bescherming tegen false brinelling effect
Gemakkelijk verpompbaar, zelfs bij lage temperaturen

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•

Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Zware toepassingen off the road
Toepassingen in besneeuwde omgevingen
Marine toepassingen
Toepassingen met tontaatslager

Technische gegevens
Aanduiding

LGWM 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2G-40

NLGI consistentieklasse

1–2

Verdikker (zeeptype)

Calciumsulfonaat complex

Kleur

Geel

Soort basisolie

Synthetisch (PAO)/Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–40 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

> 300 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

80
8,6

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

280–310
+30 max

Mechanische stabiliteit
ASTM D1831,
100 uur bij 80 °C, 10–1 mm
ASTM D1831,
100 uur bij 80 °C + 20% H2O, 10–1 mm
Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

+2*
-9*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

3 max.

Smeervermogen
R2F, test in koelcel (+20 tot –30 °C)

Goed doorstaan

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1 max.

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

1 824* bij 110°C

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,5 max.
4 600 N

Passingroest
ASTM D4170 FAFNIR test bij +25 °C, mg
ASTM D4170 FAFNIR test bij –20 °C, mg

5,2*
1,1*

Beschikbare verpakkingen
0–0
0–0
0–0

Patroon van 420 ml
5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24 (LAGD/LAGE)

* Typische waarde
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LGEM 2

SKF Vet met Hoge Viscositeit en Vaste Smeerstoffen
SKF LGEM 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd
is op minerale olie en dat verdikt is met lithiumzeep. Door
de aanwezigheid van molybdeendisulfide en grafiet biedt
het product extra bescherming bij agressieve toepassingen
met hoge belasting, hevige trillingen en lage toerentallen.
• Hoge oxidatiestabiliteit
• Veilige smeervoorwaarden aangezien het molybdeendisulﬁde
en graﬁet bevat

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•

Rollagers met lage toerentallen en zeer hoge belasting
Brekers
Installaties voor het leggen van sporen
Hefmastrollen
Bouwmachines zoals mechanische cilinders, kraanarmen
en kraanhaken

Technische gegevens
Aanduiding

LGEM 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KPF2K-20

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Zwart

Soort basisolie

Minerale witte olie

Bedrijfstemperatuurbereik

–20 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>180 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

500
32

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
325 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
V2F test

345 max.
‘M’
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Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test

0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–5

Smeervermogen
R2F, operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan bij 100 °C

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max.

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,4 max.
3 000 min.

Beschikbare verpakkingen

Patroon van 420 ml
5, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

LGEV 2

SKF Vet met Zeer Hoge Viscositeit en Vaste Smeerstoffen

Smeermiddelen – LGEM 2 en LGEV 2

SKF LGEV 2 is een vet op basis van minerale olie en verdikt
met lithium-calciumzeep. Door het hoge percentage
molybdeendisulfide en grafiet, in combinatie met de hoge
viscositeit van de olie, biedt het product een voortreffelijke
bescherming onder de meest ‘zware bedrijfscondities’,
vooral bij toepassingen met hoge belasting, lage
toerentallen en hevige trillingen.
• Uitermate geschikt voor het smeren van grote tonlagers onderhevig
aan hoge belasting en laag toerental, situaties waarbij oscillerende
bewegingen kunnen optreden
• Grote mechanische stabiliteit en daardoor ook goed wateren corrosiebestendig

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•

Taatslagers van draaitrommels
Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers
Wielladers
Draaikranslagers
Hogedrukwalserijen
Brekers

Technische gegevens
Aanduiding

LGEV 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KPF2K-10

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium/calcium

Kleur

Zwart

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–10 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>180 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0*
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–5

1 020
58

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1 max 100 °C

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
325 max.

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,2 max.
3 000 min.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 72 uur bij 100 °C, 10–1 mm
V2F test

+50 max.
‘M’

Beschikbare verpakkingen

Tube van 35 g
Patroon van 420 ml
5, 18, 50, 180 kg

* Typische waarde
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LGHB 2

SKF Vet met Hoge Viscositeit, Hoge Belasting en Hoge Temperatuur
SKF LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is
op minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste
verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex. Door
zijn specifieke samenstelling is het product bestand tegen
hoge temperaturen en extreme belasting en kan dus voor
een heel gamma toepassingen worden aangewend, vooral
in de mijnbouw en in de segmenten metaal en cement.
Dit vet bevat geen additieven en de (EP) hogedrukeigenschappen zijn te danken aan de zeepstructuur.
• Uitstekende anti-oxidatie en corrosiewerende eigenschappen
• Goede EP-prestaties in toepassingen met hoge belastingen
• Bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•

Staal-op-staal kogelgewrichtlagers
Pulp- en papiermachines
Asfalt trilzeven
Continu gietmachines
Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C
Rollagers in de staalindustrie
Mastrollen van vorkheftrucks

Technische gegevens
Aanduiding

LGHB 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2N-20

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Calciumsulfonaatcomplex

Kleur

Bruin

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–20 tot +150 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>220 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

400–450
26,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
–20 tot +50 (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 72 uur bij 100 °C, 10–1 mm
V2F test

–20 tot +50 verandering
‘M’

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–3 bij 60 °C

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan bij 140 °C

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

2 max. 150 °C

Levensduur lagersmering
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>1 000 bij 130 °C

EP performance
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

0,86*
4 800 N*

Passingroest
ASTM D4170 (mg)

0*

Beschikbare verpakkingen

* Typische waarde
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Patroon van 420 ml
5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

LGHP 2

SKF Vet voor Hoge Temperaturen
SKF LGHP 2 is een kwaliteitsvet dat gebaseerd is op
minerale olie en gebruikmaakt van de moderne verdikkertechnologie met polyureum (diureum). Het is geschikt voor
elektromotoren en andere gelijkaardige toepassingen.
Smeermiddelen – LGHB 2 en LGHP 2

•
•
•
•
•
•
•

Zeer lange levensduur bij hoge temperaturen
Breed temperatuurbereik
Uitstekende bescherming tegen corrosie
Hoge thermische en mechanische stabiliteit
Goede opstartprestatie bij lage temperaturen
Compatibel met de gangbare polyureum en lithium verdikte vetten
Lage geluidseigenschappen

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•

Elektromotoren
Heteluchtventilatoren
Waterpompen
Wentellagers voor textiel-, papierverwerking- en droogmachines
Toepassingen met gemiddelde en hoog toerental wentellagers,
die werken bij gemiddelde en hoge temperaturen
• Koppelingslagers
• Toepassingen met verticale as
• Ovenwagens en walsen

Technische gegevens
Aanduiding

LGHP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

K2N-40

NLGI consistentieklasse

2–3

Verdikker (zeeptype)

Diureum

Kleur

Blauw

Soort basisolie

Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik

–40 tot +150 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>240 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

96
10,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

245–275
365 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm

365 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– test met zout water
(100% zeewater)

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

1–5

Smeervermogen
R2F,
operationele test B bij 120 °C

Goed doorstaan

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1 max. bij 150 °C

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

1 000 min.
bij 150 °C

Wrijvingscorrosie
ASTM D4170 (mg)

7*

Beschikbare verpakkingen

0–0
0–0

Patroon van 420 ml
1, 5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

0–0
* Typische waarde
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LGET 2

SKF Vet voor Extreme Temperaturen en Omstandigheden
SKF LGET 2 is een synthetisch en fluorhoudend vet op basis
van olie met een PTFE verdikker. Het is uitermate geschikt
voor toepassingen met extreem hoge temperaturen van
200 tot 260 °C.
• Lange levensduur in agressieve omgevingen, zoals reactieve
omgevingen waar gasvormige zuurstof en hexaan etc. aanwezig is
• Zeer goede bestendigheid tegen oxidatie
• Goede corrosiewerende eigenschappen
• Uitstekend bestand tegen water en stoom

Typische toepassingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installaties voor bakkerijen (ovens)
Wielen van lorries
Aanvoerrollen in kopieermachines
Wafelbakmachines
Textieldrogers
Filmspantenders
Elektromotoren die draaien bij extreme temperaturen
Nood-/warmeluchtventilatoren
Vacuümpompen

Belangrijk:
LGET 2 is een fluorhoudend vet en is niet
uitwisselbaar met andere vetten, oliën en
conserveringsmiddelen. Daarom is een
grondige reiniging van lagers en systemen
essentieel alvorens nieuw vet toe te
passen (met uitzondering van LGET 2).

Technische gegevens
Aanduiding

LGET 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KFK2U-40

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

PTFE

Kleur

Crème wit

Soort basisolie

Synthetisch
(gefluoriseerd polyether)

Bedrijfstemperatuurbereik

–40 tot +260 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

>300 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

400
38

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm

265–295

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit,
50 uur bij 80 °C, 10–1 mm

±30 max. 130 °C

Weerstand tegen corrosie
Emcor:
– standaard ISO 11007

1–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

0 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

13 max. 30 uur bij 200 °C

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>700, 5 600 omw/min.*
bij 220 °C

EP performance
4-kogeltest,
lasbelasting DIN 51350/4

8 000 min.

Beschikbare verpakkingen

* Typische waarde
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Spuit van 50 g (25 ml)
1 kg

SKF Kettingolie
Beantwoordt aan de eisen van de meeste industriële kettingtoepassingen.

Levert ook uitstekende prestaties bij lage
temperaturen. De kettingoliën van SKF zijn
verkrijgbaar in vaten van 5 liter en ook als
olievulling voor de SKF SYSTEM 24
automatische single point smeerunit.

SKF LHHT 265 is een synthetische olie die
zorgt voor een uitstekend resultaat in situaties
met hoge belasting en/of hoge temperatuur,
zoals de papier- en papierafvalindustrie en de
textielsector. Geen residu bij hoge temperaturen
en neutraal ten opzichte van polymeren.

•
•
•
•

SKF LHFP 150 is een synthetische olie
waarvan de samenstelling speciaal is
afgestemd op de voedingsmiddelen- en
farmaceutische industrie. Goedgekeurd
door NSF1) als H12).

Langere levensduur van de ketting
Groter interval tussen twee smeerbeurten
Minder olieverbruik
Minder energieverbruik

Typische toepassingen:
• Kettingen van transportbanden
• Aandrijfkettingen
• Hijskettingen

Technische gegevens*
Aanduiding

LHMT 68

LHHT 265

LHFP 150

Omschrijving

Medium temperatuur olie

Hoge temperatuur olie

Geschikt voor voedingsmiddelen
industrie (NSF H1)

Soortelijk gewicht

0.85

0.91

0.85

Kleur

Geel-bruin

Geel-oranje

Kleurloos

Soort basisolie

Minerale olie

Synthetische esterolie

Synthetische esterolie

Temperatuurbereik °C

–15 tot +90 °C

Tot 250 °C

–30 tot +120 °C

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 68
ongeveer 9

ongeveer 265
ongeveer 30

ISO VG 150
ongeveer 19

Vlampunt

>200 °C

ongeveer 260 °C

>200 °C

Vloeipunt

≤15 °C

n.v.t.

≤30 °C

n.v.t.

n.v.t.

H1 (nr: 136858)

Goedgekeurd door NSF
1) NSF: U.S. National Sanitation Foundation

2) H1: Incidenteel contact met voeding

Bestelinformatie
Kettingolie

LHMT 68

LHHT 265

LHFP 150

–

Omschrijving

Medium temperatuur olie

Hoge temperatuur olie

Geschikt voor voedingsmiddelen industrie
(NSF H1)

Lege verpakkingen
alleen geschikt voor
olievulling

Vat 5 liter

LHMT 68/5

LHHT 265/5

LHFP 150/5

–

SKF SYSTEM 24*
LAGD serie

Unit 60 ml
Unit 125 ml

LAGD 60/HMT68**
LAGD 125/HMT68**

–
LAGD 125/HHT26**

–
LAGD 125/FHF15**/***

–
LAGD 125/FU**/***

LAGE serie

Volledige unit 122 ml
Volledige unit 250 ml
Navulset 122 ml
Navulset 250 ml

LAGE 125/HMT68
LAGE 250/HMT68
LHMT 68/EML125
LHMT 68/EML250

LAGE 125/HHT26
LAGE 250/HHT26
LHHT 265/EML12
LHHT 265/EML25

LAGE 125/HFP15
LAGE 250/HFP15
LHFP 150/EML12
LHFP 150/EML25

–
–
–
–

* Voor de technische gegevens van SKF SYSTEM 24, zie pagina 145 en 147 ** Met terugslagklep *** Niet beschikbaar in de VS en Canada

133

Smeermiddelen – LGET 2 en SKF Kettingolie

SKF LHMT 68 is ideaal voor stoffige omgevingen met gemiddelde temperaturen, met als
belangrijkste voorbeelden de cement- of
transportindustrie, waar een hoog penetratieniveau en een lichte filmvorming vereist zijn.

Speciale smeermiddelen
LESA 2

Vet voor SKF Energie Efficiënte Tweerijige Tonlagers
SKF LESA 2 is een vet dat een volledig synthetische
PAO-basisolie (polyalfaolefine) combineert met een unieke
lithiumzeepverdikker. Dit kwaliteitsproduct met geringe
wrijving werd speciaal ontwikkeld voor SKF Energie
Efficiënte tweerijige tonlagers.
•
•
•
•

Laag wrijvingskoppel
Helpt het energieverlies te beperken door zeer lage wrijvingweerstand
Laag geluidsniveau
Uitstekende oxidatiestabiliteit en uitermate waterbestendig

Technische gegevens
Aanduiding

LESA 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825

KP2G-50

NLGI consistentieklasse

2

Verdikker (zeeptype)

Lithium

Kleur

Beige

Soort basisolie

PAO

Bedrijfstemperatuurbereik

–50 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176

180 min. (356 min.)

Basisolie viscositeit
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

18
4,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm

380 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor:
– standaard ISO 11007

0–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1,
3 uur bij 90 °C

1 max.

Olieseparatie
DIN 51 817,
7 dagen bij 40 °C, statisch, %

<4

Kopercorrosie
DIN 51 811, 110 °C

1 max. 100 °C

Lagervetlevensduur
R0F test
L50 levensduur bij 10.000 omw/min, uur

>1 000, 20 000 omw/min.

EP performance
4-kogeltest,
lasbelasting DIN 51350/4

2 000 min.

Beschikbare verpakkingen
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Patroon van 420 ml
Vat van 1, 5, 18 kg

LDTS 1

SKF Dry Film Smeermiddel

• Kostenbesparing door de verwijdering van het grote
volume water en het oplosbare smeermiddel
• Het sliprisico wordt kleiner, de werkomgeving veiliger
• Gegarandeerde inpakkwaliteit door vochtverwijdering
• Minder kans op vervuiling dus ook minder kans op
microbiologisch bederf
• Groter rendement van de productielijn door het wegvallen
van vervangingskosten en kosten van de ongeplande
werkonderbrekingen die daaruit voortkomen
• Vermindering in kosten voor reiniging

Typische toepassingen:
• Transportbanden van flesvullijnen met PET-flessen,
kartonnen of glazen verpakkingen en vaten

* NSF: U.S. National Sanitation Foundation
** H1: Incidenteel contact met voedingsmiddelen

Technische gegevens
Aanduiding

LDTS 1

Samenstelling

Minerale oliën, koolwaterstof,
additieven, PTFE

Kleur

Wit

Bedrijfstemperatuurbereik

Densiteit 20 °C

Ongeveer 843 kg/m³

Vlampunt van de bereiding

Ongeveer 100 °C

–5 tot +60 °C

Vlampunt na verdamping van het
oplosmiddel

>170 °C

Viscositeit bij 40 °C

Ongeveer 11 mm²/s

NSF-registratie

H1 (registratienr.: 139739)

Vloeipunt

<0 °C

Beschikbare verpakking

Kan van 5 liter
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Smeermiddelen – LESA 2 en LDTS 1

Het SKF Dry Film Smeermiddel LDTS 1 is speciaal bedoeld voor het automatisch smeren van
vlakke kettingtransportbanden met kunststoflaag in de drankverwerkingindustrie. Het hecht
zich goed op alle behandelde oppervlakken en bezit uitstekende eigenschappen. Het bestaat uit
een combinatie van synthetische olie en vormt op basis van PTFE een uitstekend smeermiddel.
LDTS 1 heeft een NSF* H1** certificaat voor gebruik in situaties waarbij incidenteel contact
met voeding mogelijk is.

Technische gegevens
Verklarende woordenlijst
Om het juiste vet te kunnen kiezen, moet je de technische gegevens van het product
begrijpen en daarvoor heb je een bepaalde basiskennis nodig. Hierna volgt de uitleg
van een aantal termen die SKF gebruikt om de vetten te beschrijven.

Consistentie

Viscositeit

Term die de stijfheid van een smeervet aangeeft. De juiste consistentie
zorgt ervoor dat het vet in het lager blijft zitten zonder te veel wrijving
te veroorzaken. Het NLGI (National Lubricating Grease Institute) heeft
een tabel opgesteld met waarden voor de consistentie. Hoe zachter het
vet, hoe kleiner het getal. NLGI 1, 2 en 3 zijn typische waarden voor
lagervetten. Bij de test wordt gemeten hoe diep een kegel in het vet
wegzakt. Dit wordt gemeten op een schaal van 10-1 mm.

Geeft de traagvloeibaarheid of stroperigheid van een vloeistof aan, dus
de mate waarin de vloeistof weerstand biedt tegen vervorming door
schuifspanning. Bij vetten zorgt de juiste viscositeit voor een goede
scheiding tussen de oppervlakken, zonder hierbij al te veel wrijving te
veroorzaken. Conform de ISO normen moeten de metingen gebeuren bij
40 °C, aangezien de viscositeit verandert met de temperatuur. Metingen tot
100 °C maken het mogelijk om de viscositeitsindex te berekenen, dit is de
mate waarin de viscositeit zal afnemen naarmate de temperatuur stijgt.

Indeling van de vetten volgens de NLGI consistentiewaarden
NLGI klasse

Penetratie
conform ASTM
(10–1 mm)

Toestand bij
kamertemperatuur

000

445–475

Zeer vloeibaar

00

400–430

Vloeibaar

0

355–385

Semi-vloeibaar

1

310–340

Zeer zacht

2

265–295

Zacht

3

220–250

Gemiddeld hard

4

175–205

Hard

5

130–160

Zeer hard

6

85–115

Extreem hard

Temperatuurbereik
Duidt het meest gunstige werkbereik van het vet aan. Dat ligt tussen
de lage temperatuurgrens (LTL, low temperature limit) en de prestatielimiet bij hoge temperatuur (HTPL, high temperature performance limit).
De LTL waarde is de laagste temperatuur waarbij het vet de lagers
probleemloos zal opstarten. Onder die waarde zal er onvoldoende
olieseparatie zijn, wat leidt tot fouten en storingen. Boven de HTPL
waarde zal het vet op ongecontroleerde wijze oxideren, zodat de
levensduur ervan niet meer juist kan worden bepaald.

Druppelpunt
De temperatuur waarbij een verwarmd vetmonster van het smeermiddel begint te vloeien door een opening conform DIN ISO 2176.
Het druppelpunt kan niet worden gerelateerd aan de maximale
bedrijfstemperatuur waarvoor het vet geschikt is.
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Mechanische stabiliteit
De consistentie van lagersmeervetten mag tijdens hun levensduur
eigenlijk niet of nauwelijks wijzigen. Er worden doorgaans drie tests
uitgevoerd om dit gedrag te analyseren:
• Langdurige penetratie
Het vetmonster wordt onderworpen aan 100 000 slagen in een
hiervoor speciaal ontwikkeld apparaat, de zogenaamde “vetwerker”.
Vervolgens wordt de penetratie gemeten. Het verschil met de
penetratie bij 60 slagen wordt genoteerd als een verandering
in 10–1 mm.
• Rolstabiliteit
Het vetmonster wordt in een cilinder met rol geplaatst. Vervolgens
wordt de cilinder rondgedraaid gedurende 72 of 100 uur en bij 80 of
100 °C (voor de standaardtest volstaan 2 uur bij kamertemperatuur).
Zodra de cilinder na de testperiode terug op kamertemperatuur is,
wordt de penetratie van het vet gemeten en wordt de consistentiewijziging genoteerd in 10–1 mm.
• V2F test
Een aspot wordt blootgesteld aan trillingschokken van 1 Hz
geproduceerd door een slaghamer met een versnellingsniveau van
12–15 g. Na 72 uur bij 500 omw/min. wordt het vet dat uit de
behuizing en door de labyrintafdichting is gelekt, opgevangen in een
schaal. De inhoud van deze schaal wordt gewogen en wanneer die
minder bedraagt dan 50 g, krijgt het vet de waarde ‘m’ toegekend,
anders wordt de test als ‘niet doorstaan’ (fail) beschouwd. Nadien
wordt de test voortgezet gedurende nog eens 72 uur bij 1 000 omw/
min. en wanneer na beide tests minder dan 150 gram vet is uitgelekt,
krijgt het vet de waarde ‘M’.

V2F vet testbank

Corrosiebescherming
De vetten voor wentellagers in corrosieve milieus moeten speciale
eigenschappen bezitten. Tijdens de Emcor test worden de lagers
gesmeerd met een mengeling van vet en gedistilleerd water. Bij het
einde van de test krijgen we een waarde tussen 0 (geen corrosie) en
5 (zeer sterke corrosie). Om de testomstandigheden nog te verscherpen
kan zeewater gebruikt worden in plaats van gedestilleerd water of kan
het lager onder een continue waterstroom worden gehouden (water
uitwas test).

Waterbestendigheid

Emcor vet testbank

Glazen of metalen strip

Een glazen strip wordt eerst bedekt met het te testen vet en wordt
dan in een met water gevulde testbuis geplaatst. De buis wordt
ondergedompeld in een waterbad gedurende drie uur en bij een
specifieke testtemperatuur. De veranderingen in het vet worden visueel
geëvalueerd en genoteerd als een waarde tussen 0 (geen verandering)
en 3 (grote mate van verandering), samen met de testtemperatuur.

Dun vetlaag
Gedistilleerd water
Temperatuurcontrole bij
onderdompeling, bijv. 90 ±1 °C
Waterbestendigheidstest

Massa (zorgt voor
lichte druk op het
vetmonster)

Olieseparatie
Vetten scheiden olie af wanneer ze langere periodes worden opgeslagen
of als gevolg van de temperatuur bij gebruik op lagers. De graad van
olieseparatie hangt af van de gebruikte verdikker, de basisolie en de
productiemethode. Bij deze test wordt een kom gevuld met vet
(gewogen vóór de test) en wordt bovenop het vet een gewicht van
100 gram geplaatst. Het geheel wordt dan gedurende één week in
een oven gezet bij een temperatuur van 40 °C. Op het einde van die
week wordt de hoeveelheid olie die door de zeef is gelekt, gewogen
en genoteerd als het percentage olieseparatie ten opzichte van de
originele vethoeveelheid.

P
Zeef

Afgescheiden olie

Olieseparatietest
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Rolstabiliteit testbank

R2F vet testbank

ROF+ vet testbank

Smeervermogen

EP-performance (Extreme Pressure = extreme druk)

Bij de R2F test worden de prestaties en het smeervermogen van een vet
bij hoge temperaturen beoordeeld. Een as met twee tonlagers in hun
respectievelijke huizen wordt aangedreven door een elektromotor.
De lagers kunnen worden belast, het toerental kan variëren en de
temperatuur kan worden verhoogd. Deze test wordt dubbel uitgevoerd
met verschillende parameters. Nadien wordt dan de slijtage van de
tonlagers en de kooi gemeten. Test A gebeurt bij kamertemperatuur
en de aanduiding ‘goed doorstaan’ betekent dat het vet gebruikt kan
worden voor het smeren van grote lagers bij normale temperaturen en
ook in toepassingen met weinig trillingen. Test B gebeurt bij 120 °C en
hier betekent de aanduiding ‘goed doorstaan’ dat het vet geschikt is voor
het smeren van grote lagers bij verhoogde temperaturen.

Bij de 4-kogel “las”-test worden drie stalen kogels in een kom gelegd.
Een vierde kogel roteert met een bepaalde snelheid tegen die drie
kogels. Er wordt een beginbelasting toegepast, die dan op vooraf
bepaalde tijdstippen wordt verhoogd tot de roterende kogel stopt en
zich vastlast aan de drie stilliggende kogels. Waarden boven 2600 N zijn
typisch voor EP-vetten. Bij de 4-kogeltest voor slijtage past SKF 1400 N
(de standaardtest gebruikt 400 N) gedurende 1 minuut toe op de vierde
kogel. De slijtage op de drie kogels wordt gemeten. Waarden kleiner dan
2 mm worden als typisch beschouwd voor EP-vetten.

Kopercorrosie
Smeervetten moeten koperlegeringen in lagers tijdens bedrijf
beschermen tegen corrosie. Om deze eigenschap te beoordelen wordt
een koperen strip ondergedompeld in het vetmonster en vervolgens in
de oven geplaatst. Nadien wordt het koper gereinigd en wordt bekeken
of het beschadigd is. Het resultaat krijgt een cijfer toegewezen en een
score van meer dan 2 duidt op een zwakke bescherming.

Vetlevensduur
De test R0F en R0F+ bepalen de levensduur van het vet en ook
zijn HTPL waarde (prestatielimiet bij hoge temperatuur). Tien
groefkogellagers worden gemonteerd in vijf huizen die dan gevuld
worden met een bepaalde hoeveelheid smeervet. De test gebeurt bij
een vooraf ingesteld toerental en temperatuur. De lagers worden
gecombineerd axiaal en radiaal belast tot ze uitvallen. De tijd die verloopt
tot dit uitvalmoment wordt genoteerd in uren en er wordt een Weibullberekening gemaakt voor het bepalen van de levensduur van het geteste
vet. Deze informatie kan worden gebruikt bij het vaststellen van
nasmeerintervallen in een toepassing.
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False brinelling
Vibraties en oscillaties zijn typische oorzaken van false brinelling. Bij de
FAFNIR test worden twee axiale kogellagers belast en aan trillingen
blootgesteld. De slijtage van elke lager wordt gemeten. Waarden kleiner
dan 7 mg duiden op een goede bescherming tegen wrijving.
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Lithium

* Het vet voor hoge temperaturen SKF LGHP 2 bevat geen gewoon polyureum, maar wel diureum. Uit tests is gebleken dat dit
compatibel is met vetten die worden verdikt met lithium en lithiumcomplex.

Basisolie compatibiliteitstabel
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Automatische smering
Schoner, doeltreffender, veiliger en betrouwbaarder
Het handmatig uitvoeren van nasmeren kan voor de smeringspecialist een zware beproeving zijn wanneer
hij niet de juiste tools en aangewezen methodes gebruikt en wanneer hij niet over de vereiste kennis beschikt.
De bedrijfszekerheid kan eveneens in het gedrang komen door te weinig of te veel te smeren en door
vervuiling. Automatische smeersystemen brengen op regelmatige tijdstippen kleine hoeveelheden schoon
smeermiddel aan, waardoor de prestaties van de lagers aanzienlijk verbeteren. Door dit automatische
smeren neemt bovendien de veiligheid toe en kunnen de smeringspecialisten heel wat tijd besparen.

De belangrijkste voordelen van automatische smering

Te veel smeren = verspilling en vervuiling

Optimale
smering

Minimalisering van:

Optimalisering van:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vetverbruik
Verspilling
Gevaar op vervuiling
Menselijke fouten
Defecten

Prestaties van het lager
Hoeveelheden en frequentie
Doeltreffendheid
Veiligheid
Verbruik per tijdseenheid

Te weinig smeren = vroegtijdige reparaties,
hoge reparatie kosten
Automatische smering

Handmatige smering

SKF heeft zijn jarenlange ervaring met smeermiddelen aangewend om
smeersystemen te ontwikkelen die smeerpunten op correcte wijze
voorzien van een smeermiddel: de perfecte synergie tussen de SKF
smeermiddelen en de SKF smeersystemen.
SKF biedt een uitgebreid programma van automatische smeersystemen,
van gebruiksvriendelijke en rendabele single point automatische
smeerunit tot complete gecentraliseerde smeersystemen voor
gespecialiseerde toepassingen.
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De productrange is zo opgebouwd dat bij elk nieuw product:
• De installatieafstand tot het smeerpunt vergroot: belangrijk voor
kleine ruimten of hevig trillende toepassingen
• De bewakings/controlemogelijkheden verbeteren: heel nuttig bij
kritieke toepassingen die constant moeten worden bewaakt of die
machinaal moeten worden gestuurd
• Het multi-point concept wordt toegepast: wanneer de voorwaarden
gelijk zijn voor meerdere smeerpunten, is een multi-point smeerunit
de ideale oplossing

Overzicht van de smeermethodes
Complexiteit

Gebruiksklare systemen



Automatische smering – Inleiding



Op maat gemaakte systemen



Handmatige smering
Automatische single-point smeerunits
Automatische multi-point smeerunits

Gecentraliseerde en automatische smeersystemen

Keuzetabel – Automatische smeersystemen
SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24

Aanduiding

LAGD 60 en LAGD 125

LAGE 125 en LAGE 250

LAGD 400

LAGD 1000

Aantal smeerpunten

1

1

1 tot 8

6 tot 20

Containercapaciteit

60 en 125 ml

122 en 250 ml

400 ml

1 000 ml

Voeding

Gascel dat inert gas produceert

Batterijen

DC/AC

Batterij / DC/AC

Maximale aanvoerlijn

<0,3 m

<3 m

5m

6m

Temperatuurbereik

–20 tot +60 °C*

0 (–10 piek ) tot 50 °C

0 tot 50 °C

B : –10 tot +60 °C
DC: –25 tot +75 °C
AC: –25 tot +60 °C

Hergebruik

Om weg te werpen

Vervangbare navulset

Vervangbare patronen van
400 g / Navulbaar

Navulbaar

Monitoring

Cilinderinhoud

LED’s

Ter plaatse / op afstand

Ter plaatse / op afstand

IP-waarde

IP 68

IP 65

IP 54

IP 65

Certificaten

EX

UL

–

–

Beschikbare
smeermiddelen

Assortiment SKF vetten en oliën
Speciale vullingen op aanvraag

Assortiment SKF vetten en oliën
Speciale vullingen op aanvraag

Patroon SKF LGMT 2
meegeleverd. Vetten NLGI 1, 2
en 3 kunnen worden gebruikt

NLGI 000 tot NLGI 2

* Bij een constante omgevingstemperatuur tussen 40 en 60 °C niet langer gebruiken dan 6 maanden voor een optimaal resultaat.
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SKF SYSTEM 24
Automatische gasaangedreven single-point smeerunits

SKF LAGD serie
De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een
brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat
er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de
tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig
en heel precies geregeld worden.
•
•
•
•

Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden
Kan indien nodig gestopt of aangepast worden
Explosieveilig: ATEX certificaat voor zone 0
Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle
van doseerpeil
• Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten
• Vetten en kettingoliën beschikbaar

Typische toepassingen
•
•
•
•
•
•
•
•

In kleine ruimten en op gevaarlijke plaatsen
Smeren van lagerhuizen
Elektromotoren
Ventilatoren en pompen
Transportbanden
Kranen
Kettingen (olie)
Liften en roltrappen (olie)

SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

60 ml unit
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125 ml unit

Tijdinstelslot
Om de smeerhoeveelheid gemakkelijk
en correct te kunnen instellen

Afsluitdop met grip
Vereenvoudigt de gemakkelijke
en snelle installatie

Smeermiddelreservoir
Transparant smeerreservoir die een
visuele controle van het smeermiddel
niveau toelaat

Automatische smering – SKF SYSTEM 24

Zuiger
Door de speciale vorm van de zuiger
wordt de container met smeermiddel
optimaal geleegd

Gascel
Zorgt voor de druk die nodig is om
het smeermiddel te doseren

SKF smeermiddelen
Gevuld met kwaliteitssmeermiddelen
van SKF

Bestelinformatie
Vet

LGWA 2

LGEM 2

LGGB 2

LGHB 2

LGHP 2

LGFP 2

LGWM 2

Omschrijving

Universeel EP-vet

Hoge belasting,
lage toerentallen

Biologisch
afbreekbaar

Hoge temperatuur en
hoge belasting, glijlagers

Polyurea met
hoge prestaties

Voedingsmiddelenindustrie

Hoge belasting,
breed temperatuurbereik

Unit 60 ml

LAGD 60/WA2

LAGD 60/EM2

–

LAGD 60/HB2

LAGD 60/HP2

–

–

Unit 125 ml

LAGD 125/WA2

LAGD 125/EM2

LAGD 125/GB2

LAGD 125/HB2

LAGD 125/HP2

LAGD 125/FFP2** LAGD 125/WM2

Kettingoliën

LHMT 68

LHHT 265

LHFP 150

–

Beschrijving

Medium temperatuur olie

Hoge temperatuur olie

Geschikt voor voedingsmiddelen
industrie, NSF H1 certificaat

Lege verpakkingen alleen
geschikt voor olievulling

Unit 60 ml

LAGD 60/HMT68*

Unit 125 ml

LAGD 125/HMT68*

LAGD 125/HHT26*

LAGD 125/FHF15*/**

LAGD 125/FU*/**

* Met terugslagklep

** Niet beschikbaar in de VS en Canada

Technische gegevens
Aanduiding

LAGD 60 en LAGD 125

Vetcapaciteit
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml
125 ml

Nominale gebruiksduur

Instelbaar; 1–12 maanden

Omgevingstemperatuur
– LAGD 60/.. en LAGD 125/..
– LAGD 125/F..

–20 tot +60 °C
–20 tot +55 °C

Maximale werkdruk

5 bar (bij het opstarten)

Aandrijfmechanisme

Intrinsieke veiligheidskeuring

II 1 G Ex ia IIC T6
II 1 D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I

Verklaring van EG-type onderzoek
– LAGD 60/.. en LAGD 125/..
– LAGD 125/F..

Kema 04ATEX1275 ™ Uitgave 2
Kema 07ATEX0132 X

Beschermingsklasse

IP 68

Aanbevolen opslagtemperatuur

20 °C

Gascel die inert gas produceert

Bewaartijd smeerunit

2 jaar

Bevestigingsschroefdraad

G 1/4

Gewicht

Maximale lengte aanvoerlijnen met:
– vet
– olie

300 mm
1 500 mm

LAGD 125 ca. 200 g
LAGD 60 ca. 130 g
Inclusief smeermiddel

Noot: Voor een optimaal resultaat mogen de SKF SYSTEM 24 LAGD units gevuld met LGHP 2 niet blootgesteld worden aan temperaturen boven 40 °C of langer
gebruikt worden dan 6 maanden.
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SKF SYSTEM 24
Automatisch single-point smeerunits met
elektromechanische aandrijving

SKF LAGE serie
De SKF LAGE serie is de perfecte keuze wanneer je op zoek
bent naar een eenvoudig en betrouwbaar smeersysteem
dat moet kunnen werken bij variabele temperaturen of in
situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke
omgeving) op afstand moet kunnen installeren. De LAGE
units worden elektromechanisch aangedreven en vormen
de ideale aanvulling op de uitgebreide SKF range van
automatische smeersystemen.
• Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling
• Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige
gebruiksperiode
• Installatie op afstand
• Transparant reservoir voor visuele inspectie
• Rood-groene LED’s voor het aanduiden van de
elektromechanische toestand
• Navulset met nieuwe batterijset
• Geleverd met steunflens voor meer stevigheid

Typische toepassingen
• Kritieke toepassingen die een uitermate grote
bedrijfszekerheid en extra controle vereisen
• Toepassingen in kleine ruimten en op gevaarlijke plaatsen
• Toepassingen die grote volumes smeermiddel vragen
SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

122 ml unit
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250 ml unit

LED’s status indicatoren
Helpt de bedrijfsstatus te controleren

Aan/uit-knop en tijdinstelling
Voor het probleemloos opstarten en instellen

Aandrijfbescherming
Gemakkelijk verwijderbaar;
afdichting voorkomt dat er stof
en vocht binnendringt

Batterij accu
Anti-vacuümmembraan
Om vacuümvorming te voorkomen
Navulset
Gevuld met kwaliteitssmeermiddelen van SKF

Zuiger
Door de speciale vorm van de zuiger
wordt de container met smeermiddel
optimaal geleegd

Spil
Roteert om de zuiger aan te drijven en
het smeermiddel te verdelen

Bestelinformatie
Vet

LGWA 2

LGEM 2

LGHB 2

LGHP 2

LGFP 2

LGWM 2

Omschrijving

Universeel EP-vet

Hoge belasting,
lage toerentallen

Hoge temperatuur,
hoge belasting, glijlagers

Polyurea met hoge
prestatie

Voedingsmiddelenindustrie

Hoge belasting, breed
temperatuurbereik

Volledige unit 125

LAGE 125/WA2

LAGE 125/EM2

LAGE 125/HB2

LAGE 125/HP2

LAGE 125/FP2

LAGE 125/WM2

Volledige unit 250

LAGE 250/WA2

LAGE 250/EM2

LAGE 250/HB2

LAGE 250/HP2

LAGE 250/FP2

LAGE 250/WM2

Navulset 125

LGWA 2/EML125

LGEM 2/EML125

LGHB 2/EML125

LGHP 2/EML125

LGFP 2/EML125

LGWM 2/EML125

Navulset 250

LGWA 2/EML250

LGEM 2/EML250

LGHB 2/EML250

LGHP 2/EML250

LGFP 2/EML250

LGWM 2/EML250

Kettingoliën

LHMT 68

LHHT 265

Omschrijving

Medium temperatuur olie

Hoge temperatuur olie

Geschikt voor voedingsmiddelen industrie NSF H1

Volledige unit 125

LAGE 125/HMT68

LAGE 125/HHT26

LAGE 125/HFP15

Volledige unit 250

LAGE 250/HMT68

LAGE 250/HHT26

LAGE 250/HFP15

Navulset 125

LHMT 68/EML125

LHHT 265/EML12

LHFP 150/EML12

Navulset 250

LHMT 68/EML250

LHHT 265/EML25

LHFP 150/EML25

LHFP 150

Technische gegevens
Aanduiding

LAGE 125 en LAGE 250

Vetcapaciteit
– LAGE 125
– LAGE 250

122 ml
250 ml

UL certificaat

Op de UL lijst
T-code 59 °C – Categorie BAYZ – 92UM
Smeermiddeltoestel voor gebruik op
gevaarlijke plaatsen
Klasse I, Sectie II, Groep A, B, C, D
Klasse II, Sectie II, Groep F & G
Klasse III

Nominale gebruiksduur

Instelbaar door de gebruiker:
1, 3, 6, 9 en 12 maanden

Omgevingstemperatuur

0 °C (–10 °C piek ) tot 50 °C

Maximale werkdruk

5 bar

Aandrijfmechanisme

Elektromechanisch

Beschermingsklasse van het
gemonteerde smeersysteem

IP 65

Bevestigingsschroefdraad

R 1/4

Batterij

4,5 V 2,7 Ah– alkaline manganese

Maximale lengte aanvoerlijnen
met: – vet
– olie

Aanbevolen opslagtemperatuur

20 °C

Tot 3 meter*
Tot 5 meter

Bewaartijd smeerunit

3 jaar**
(2 jaar voor LGFP 2 en oliën)

In werking, smeermiddel aftappen,
leeg, storing

Totaal gewicht
– LAGE 125
– LAGE 250

LED’s voor toestandsaanduiding

635 g
800 g

* De maximale lengte van de aanvoerlijn hangt af van de omgevingstemperatuur, het soort smeermiddel en de tegendruk van de toepassing.
** De bewaartijd bedraagt 3 jaar vanaf de productiedatum die aan de zijkant van de bus vermeld staat. De bus en de batterij mogen 12 maanden gebruikt worden,
zelfs bij eerste ingebruikname 3 jaar na de productiedatum.
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Automatische smering – SKF SYSTEM 24

Elektromotor en tandwielkast
Zorgt voor een constante persdruk

SKF SYSTEM 24
Een volledige range voor een nog grotere toepasbaarheid van de automatische
smeersystemen van SKF.

Accessoires voor SKF SYSTEM 24 automatische single-point smeerunits

Bestelinformatie voor de accessoires

40 mm

Aanduiding

Beschrijving

Aanduiding

Beschrijving

LAPA 45

Kniekoppeling 45°

LAPE 50

Verlengstuk 50 mm

LAPA 90

Kniekoppeling 90°

LAPF F 1/4

Snelkoppeling
binnendraad G 1/4

LAPB 3x4E1*

Borstel 30 ™ 40 mm

LAPF M 1/4

Snelkoppeling
binnendraad G 1/4

LAPB 3x7E1*

Borstel 30 ™ 60 mm

LAPF M 1/8

Snelkoppeling
binnendraad G 1/8

LAPF M 3/8

Snelkoppeling
binnendraad G 3/8

LAPG 1/4

Vetnippel G 1/4

LAPM 2

Y-koppeling

LAPM 4**

Spruitstuk (4 tot 1)

LAPN 1/8

Nippel G 1/4 – G 1/8

LAPN 1/2

Nippel G 1/4 – G 1/2

LAPN 1/4

Nippel G 1/4 – G 1/4

30 mm
G 1/8

60 mm

8 mm

30 mm

G 3 /8

LAPB 3x10E1*
100 mm

Borstel 30 ™ 100 mm
8 mm

30 mm

DIN 71412

LAPB 5-16E*

Borstel voor liftgeleiding
uitsparing 5–16 mm
R 1/4

7 mm

LAPB D2*

Ronde borstel Ø20 mm

LAPC 13

Steun

DIN 71412

45 mm

G 1/4

G 1/2

13,6 mm
G 1 /8

LAPC 50**

Inspanklem
G 1/4
G 1 /2

LAPC 63***

Inspanklem
G 1/4
G 1 /4

LAPE 35

Verlengstuk 35 mm
G 1/4
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Automatische smering – SKF SYSTEM 24

Bestelinformatie voor de accessoires
1/4"–28

Aanduiding

Beschrijving

Aanduiding

Beschrijving

LAPN 1/4 UNF

Nippel G 1/4 – 1/4 UNF

LAPP 63***

Steunflens

LAPN 3/8

Nippel G 1/4 – G 3/8

LAPP 63V***

Steunflens met
terugslagklep

LAPN 6

Nippel G 1/4 – M6

LAPT 1000

Flexibele buis,
1 000 mm lang,
8 ™ 6 mm

LAPT 5000***

Flexibele buis,
5 000 mm lang,
8 ™ 6 mm

LAPV 1/4

Terugslagklep G 1/4

LAPV 1/8

Terugslagklep G 1/8

UNF

G 1/4
G 3 /8

G 1/4
M6
8 mm
6 mm
M8

LAPN 8

Nippel G 1/4 – M8

8 mm
6 mm

G 1/4
G 1/4

M8™1

LAPN 8x1

Nippel G 1/4 – M8 ™ 1
G 1/4

G 1/4

G 1/4

M10

LAPN 10

Nippel G 1/4 – M10
G 1/8

G 1/4
M10™1

LAPN 10x1

Nippel G 1/4 – M10 ™ 1

LAGE 1-BAT***

Batterij accu

LAPN 12

Nippel G 1/4 – M12

LAGE 1-KEY***

Sleutel voor tijdinstelling
en activering

LAPN 12x1.5

Nippel G 1/4 – M12 ™ 1,5

LAPP 2E **

Beschermring

LAPP 3E **

Robuuste metalen
beschermkap

G 1/4
M12

G 1/4
M12™1,5

G 1/4

* Alleen voor gebruik in combinatie met LAGD en LAGE units gevuld met olie
** Alleen voor gebruik in combinatie met LAGD 60 en LAGD 125
*** Alleen voor gebruik in combinatie met LAGE 125 en LAGE 250
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SKF Automatische Multi-Point Smeerunit
Gecentraliseerde smeersystemen, volledig gebruiksklaar

SKF LAGD 400 en LAGD 1000
De SKF Multi-Point Smeerunits werden ontwikkeld om gelijktijdig meerdere
punten te voeden en zijn vaak de meest gebruiksvriendelijke en meest
rendabele oplossing in situaties waarbij langere afstanden, sterke vetstromen
of geavanceerde bewakingsfuncties vereist zijn. Deze gebruiksklare en
gecentraliseerde smeersystemen kunnen zonder extra hulp geïnstalleerd
worden. Er is ook geen speciale opleiding nodig om ze te kunnen configureren.

•
•
•
•

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
Transparant reservoir voor visuele inspectie
Navulbaar via de vulnippel
Alarmfunctie voor geblokkeerde aanvoerlijnen
(behalve bij LAGD 1000/B – versie met batterij)
en leeg reservoir
• Machinebesturing (dit betekent dat het
smeerunit enkel werkt bij een operationele
machine)
• Elektronische instelling en uitlezing van de
controleparameters

Typische toepassingen
• Reeksen van smeerpunten met
soortgelijke vereisten
• Componenten die veel smering nodig
hebben
• Kritieke toepassingen die een continue
controle of machinesturing vragen

SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

Technische gegevens

Aanduiding

LAGD 400

LAGD 1000/B

LAGD 1000/DC

LAGD 1000/AC

Aantal aanvoerlijnen

1 tot 8

6 tot 12

10 tot 20

10 tot 20

Max. lengte van de
aanvoerlijnen

5m

6m

6m

6m

Debiet

Tot 10 cm³/dag

Tot 18 cm³/dag

Tot 16 cm³/dag

Tot 33 cm³/dag

Reservoircapaciteit

0,4 liter

1 liter

1 liter

1 liter

Smeerleidingen

6 ™ 1,5 mm
20 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm
50 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm
50 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm
50 m en fitting inbegrepen

Geschikte vetten

NLGI 1, 2 en 3

Tot NLGI klasse 2
Druk <300 mbar

Tot NLGI klasse 2
Druk <700 mbar

Tot NLGI klasse 2
Druk <700 mbar

Toelaatbare
bedrijfstemperatuur

0 tot 50 °C

–10 tot +60 °C

–25 tot +75 °C

–25 tot +60 °C

Max. werkdruk

40 bar

150 bar

150 bar

150 bar

IP-waarde

IP54

IP65

IP65

IP65

Nominale spanning

110–240 V AC,
50–60 Hz of 24 V DC

18 V Alkaline batterij

24 V DC

110–240 V 50/60 Hz

Bevestigingsschroefdraad

G 1/4

G 1/8

G 1/8

G 1/8

Alarmen

Geblokkeerde aanvoerlijnen,
leeg patroon

Leeg patroon

Geblokkeerde aanvoerlijnen,
leeg patroon

Geblokkeerde aanvoerlijnen,
leeg patroon
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Automatische instelling voor een optimaal oliesmeringsniveau

SKF Oil Levellers LAHD serie

•
•
•
•

Steeds een geoptimaliseerd olieniveau
Langer interval tussen twee controles
Eenvoudige visuele inspectie
Compensatie van verliezen door verdamping

Typische toepassingen
• Met olie gesmeerde lagerhuizen
• Tandwielkasten
• Carters

Technische gegevens
Aanduiding

LAHD 500 / LAHD 1000

Volume van het reservoir
– LAHD 500
– LAHD 1000

500 ml
1 000 ml

Maximale afmetingen
– LAHD 500
– LAHD 1000

Ø91 mm ™ 290 mm hoog
Ø122 mm ™ 290 mm hoog

Toegestaan temperatuurbereik

–20 tot +125 °C

Lengte van de aanvoerslang

600 mm

Bevestigingsschroefdraad

G 1/2

Geschikte oliesoorten

Minerale en synthetische oliën
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Automatische smering – Automatisch Multi-point smeerunit

De SKF LAHD 500 en LAHD 1000 Oil Levellers werden ontworpen om tijdens
bedrijf automatisch de verdampte en weggelekte olie aan te vullen. Zo blijft het
olieniveau steeds op het juiste peil binnen de lagerhuizen, de tandwielkast, het
carter of andere toepassingen met oliebad. De LAHD serie van SKF zorgt voor
optimale prestaties en een langere levensduur van de machine. Daarnaast
maken de levellers het ook gemakkelijker om het olieniveau visueel te
controleren.

Handmatige smering
Fundamenteel voor elke smeerplanning
Bij handmatige smering vormen vooral de nauwkeurigheid en het schoon
werken een probleem. Een in de toepassing gevormde smeerfilm kan meer
dan 40 maal dunner zijn dan het kleinste zichtbare deeltje. De SKF range van
handmatige smeergereedschappen is speciaal ontworpen om de gebruiker op
een schone en eenvoudige manier te helpen bij de opslag, de behandeling, de
dosering en de toediening van smeermiddelen voor zijn machines.

Een uitgebreid productenprogramma om aan alle eisen te voldoen

SKF Vetpistolen
De SKF Vetpistolen zijn onder andere geschikt voor gebruik in de landbouw, de
industrie, de automobielsector en de constructiebouw. Ze zijn allemaal uitgerust
met een vetvulbehuizing, behalve de SKF LAGP 400 die enkel bedoeld is om
patronen te legen. Dankzij de vulnippel kun je de SKF Vetvulpompen gebruiken
om de pistolen met los vet te vullen en zo verontreinigingen te voorkomen.

Keuzetabel en technische gegevens – SKF Vetpistolen

Aanduiding

LAGP 400

TLGH 1

1077600

1077600/SET

LAGH 400

LAGG 400B en
LAGG 400B/US

Aandrijving

Manueel

Manueel

Manueel

Manueel

Manueel
Met 1 hand

Batterij
LAGG 400B
(lader 230 V)
LAGG 400B/US
(lader 110 V)

400 bar

400 bar

400 bar

300 bar

400 bar
Min. breekdruk:
800 bar

Maximale druk

Slagvolume

20 cm³

Ongeveer 0,9 cm³

Ongeveer 1,5 cm³

Ongeveer 1,5 cm³

Ongeveer 0,8 cm³

Ongeveer 400 g/10 min

Gewicht

0,35 kg

1,5 kg

1,5 kg

Compleet: 2,3 kg

1,2 kg

Vetpistool met batterij
3,1 kg

Reservoir

Geschikt voor
vetpatronen
van SKF

Los vet
(ca. 500 cm³)
of vetpatronen

Los vet
(ca. 500 cm³)
of vetpatronen

Los vet
(ca. 500 cm³)
of vetpatronen

Los vet
(ca. 500 cm³)
of vetpatronen

Los vet
(ca. 500 cm³)
of vetpatronen

Lengte persleiding

–

175 mm

175 mm
1077600 H:
300 mm

175 mm

300 mm

750 mm

Accessoires

–

1077601

1077601

1077601

1077601

Draagriem

Noot

Drie doppen voor
uitstroom-openingen
inbegrepen

Noot: 1077601: Flexibele hogedrukslang van 500 mm met hydraulische knijpsproeier.
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De set bevat: Verlengleiding,
Opklikbare hogedrukslang,
Opklikbaar verlengstuk met
cardansproeier, Opklikbaar
verlengstuk voor platkopvetnippels (Ø16 mm), Inwendige puntmondstukken

Bedrijfstemperatuurbereik: –15 tot +50 °C

Vetpistolen op een optimale schone manier vullen

SKF Vetvulpompen LAGF serie
De beste smeermethodes leren ons dat voor elk type smeervet een apart
vetpistool moet worden gebruikt en dat hierbij moet worden gestreefd naar
een schone navulling. De SKF Vetvulpompen zijn speciaal ontworpen om
dat doel te bereiken.
Handmatige smering – Vetpistolen, Vetvulpompen en Lagervetafvullers

•
•
•
•

Snel vullen: lage druk en hoog slagvolume
Eenvoudige installatie: alle vereiste onderdelen zijn inbegrepen
Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor alle SKF vetten
Geschikt als aanvulling voor de SKF Lager Vetafvuller VKN 550

Technische gegevens
Aanduiding

LAGF 18

LAGF 50

Maximale druk

30 bar

30 bar

Slagvolume

Ongeveer 45 cm³

Ongeveer 45 cm³

Aangewezen vat afmetingen:
binnendiameter
maximale binnenhoogte

265–285 mm
420 mm

350–385 mm
675 mm

Gewicht

5 kg

7 kg

Vuilvrije vetvulling

SKF Lager Vetafvuller VKN 550
De robuuste en gemakkelijk te gebruiken SKF Lager Vetafvuller VKN 550 is
ontworpen om open lagers, zoals kegellagers, volledig te kunnen vullen.
Kan gebruikt worden samen met een standaard vetpistool, een luchtgedreven
vetpomp of een vetvulpomp.
• Om het lagervet tussen de rollichamen heel precies aan te brengen
• Een gesloten systeem: het deksel voorkomt dat er vuil binnendringt
Noot: Ideaal te combineren met de SKF Vetvulpompen van de LAGF serie

Technische gegevens
Aanduiding

VKN 550

Lagerafmetingen:
binnendiameter (d)

19 tot 120 mm

buitendiameter (D)

max. 200 mm
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Nauwkeurige meting van de hoeveelheid vet

SKF Vetmeter LAGM 1000E
De hoeveelheid die de vetpistolen per slag afleveren, hangt af van heel wat
variabelen. Het is over het algemeen vrij moeilijk om een juiste hoeveelheid
smeervet handmatig aan te brengen in de lagers. En toch is die juiste
hoeveelheid vet cruciaal voor de levensduur van het lager. Te veel of te weinig
vet gebruiken, kan de machine immers doen uitvallen. Hoewel het gebruikelijk
is om het vet per slag te berekenen, houdt deze procedure geen rekening met
de tegendruk, de continue slijtage in het vetpistool en nog heel wat andere
variabele parameters
De SKF Vetmeter LAGM 1000E meet het vetverschil in volume of gewicht heel exact
en geeft het metrisch (in cm³ of g) of in US-eenheden (US fl. oz of oz) weer, zodat je
geen omzettingsberekeningen hoeft te maken.
• Geschikt voor de meeste NLGI 0-3 vetten
• Een rubber omhulsel beschermt de elektronica bij schokken en is tevens
olie- en vetbestendig
• De cijfers verschijnen groot en duidelijk leesbaar op het LCD-scherm
met achtergrondverlichting
• Maximale druk van 700 bar
• Klein, compact en lichtgewicht design
• Corrosievrije aluminium behuizing
• Kan gebruikt worden bij alle vetpistolen van SKF

Technische gegevens
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Aanduiding

LAGM 1000E

Materiaal behuizing

Aluminium, geanodiseerd

Gewicht

0,3 kg

IP-waarde

IP 67

Geschikte vetten

NLGI 0 tot NLGI 3

Maximale werkdruk

700 bar

Maximale vetafvoer

1 000 cm³/min

Bevestigingsschroefdraad

M10x1

Display

Verlicht LCD-scherm (4 cijfers / 9 mm)

Meetnauwkeurigheid

±3% van 0 tot 300 bar
±5% van 300 tot 700 bar

Instelbare maateenheden

cm³, g, US fl. oz of oz

Automatische uitschakeling displaylamp

15 seconden na de laatste impuls

Soort batterij

2 ™ 1,5 V Alkaline batterij type LR1

Automatische uitschakeling unit

Programmeerbaar

Voor grote volumes

SKF Vetpompen LAGG serie

•
•
•
•
•

LAGG 18M

LAGG 18AE

Volledig range: pompen voor vaten van 18, 50 of 180 kg
Hoge druk: maximaal 420 bar voor de luchtgedreven modellen
Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor SKF vetten
Eenvoudig en onmiddellijk te installeren
3,5 m slang bijgeleverd

LAGG 50AE

LAGG 180AE

LAGT 180

Technische gegevens
Aanduiding

LAGG 18M

LAGG 18AE

LAGG 50AE

LAGG 180AE

LAGT 180

Beschrijving

Vetpomp voor vaten
van 18 kg

Verrijdbare vetpomp
voor vaten van 18 kg

Vetpomp voor vaten
van 50 kg

Vetpomp voor vaten
van 180 kg

Trolley voor vaten
tot 200 kg

Stroombron

Manueel

Pneumatisch

Pneumatisch

Pneumatisch

n.v.t.

Maximale druk

500 bar

420 bar

420 bar

420 bar

n.v.t.

Geschikt vat afmetingen

265–285 mm

265–285 mm

350–385 mm

550–590 mm

n.v.t.

Mobiliteit

Vast

Los

Vast

Vast

Los

Maximaal stroomdebiet

1,6 cm³/stroke

200 cm³/min.

200 cm³/min.

200 cm³/min.

–

Geschikt vet NLGI klasse

000–2

0–2

0–2

0–2

–
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Handmatige smering – Vetmeter en Vetpompen

SKF heeft zijn handmatige en luchtgedreven vetpompen speciaal ontworpen
om grote hoeveelheden vet te kunnen aanbrengen. Dat is handig voor het
vullen van grote lagerhuizen of bij toepassingen met meerdere smeerpunten.
De pompen zijn ook geschikt om de reservoirs van centrale smeersystemen
aan te vullen.

Vernieuwen of upgraden

SKF Vetspuitset LAGS 8
De SKF Vetspuitset LAGS 8 bevat alle nodige accessoires voor het dagelijkse
smeren, zoals aansluitstukken, koppelingen en mondstukken voor een zo groot
mogelijk gebruik in de industrie.

Technische gegevens
Aanduiding

LAGS 8

Maximale werkdruk

400 bar

Minimale breekdruk

800 bar

Inhoud van de kit
Rechte pijp van 180 mm en mondstuk (DIN 71412)

1x

Slang met mondstuk (DIN 71412)

1x

Buis met mondstuk voor smeernippel met ovale kop (DIN 3404)

1x

Buis met mondstuk voor verzonken smeernippel en doorschijnend plastic deksel (DIN 3405)

1x

Smeernippel M10x1–G 1/8

1x

Smeernippel M10x1– 1/8 –27NPS

1x

Mondstuk (DIN 71412)

2x

De link met alle smeerpunten

SKF Smeernippelset LAGN 120
De LAGN 120 kit bevat een volledig gamma van 120 genormaliseerde
onische smeernippels vervaardigd uit verzinkt, gehard en blauw
verchroomd precisiestaal.

Technische gegevens
Aanduiding

LAGN 120

Maximale werkdruk

400 bar

Minimale breekdruk

800 bar

Inhoud van de kit
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Type smeernippel

Hoeveelheid

Type smeernippel

Hoeveelheid

M6x1

recht

30x

M10x1

45°

5x

M8x1

recht

20x

G 1/8

45°

5x

M10x1

recht

10x

M6x1

90°

5x

G 1/8

recht

10x

M8x1

90°

10x

M6x1

45°

5x

M10x1

90°

5x

M8x1

45°

10x

G 1/8

90°

5x

Een correcte identificatie van de smeerpunten

SKF Afsluitdoppen en Labels TLAC 50
Samen met de SKF Lubrication Planner software vormen de afsluitdoppen
en de labels voor smeernippels een totaaloplossing voor de bescherming van
de smeerpunten tegen vervuiling van buitenaf. Tegelijk zorgen ze voor een
duidelijke aanduiding van deze smeerpunten.
Handmatige smering – Vetspuitset, Smeernippelset, Afsluitdoppen en Labels

Technische gegevens
Beschrijving

Waarde

Afmetingen label

45 ™ 21 mm

Materiaal

LLDP + 25% EVA

Temperatuurbereik

Van –20 tot +80 °C

Geschikt voor de volgende smeernippels

G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 en smeernippelkop

Inhoud van de kit
Aanduiding

Omschrijving / Aantal

TLAC 50/B

50 blauwe afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/Y

50 gele afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/R

50 rode afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/G

50 groene afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/Z

50 zwarte afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAT 10

10 afdrukbare stickerbladen

Bescherming van de huid tegen smeervet

SKF Vetbestendige Wegwerphandschoenen TMBA G11D
De SKF TMBA G11 D handschoenen zijn speciaal ontworpen om de huid te
beschermen tijdens de smeerwerkzaamheden. De handschoenen zijn per
50 verpakt in een handige doos.
•
•
•
•

Handschoenen van niet-gepoederd nitrilrubber
Nauw aansluitend
Uitstekend bestand tegen smeermiddelen
Anti-allergisch

Technische gegevens
Aanduiding

TMBA G11D

Verpakking

50 paar

Maat

9

Kleur

Blauw
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De juiste oplossing voor opslaan van olie

Olie Opslagvaten en doseerdeksels LAOS serie
De LAOS serie bevat een uitgebreid assortiment van vaten en doseerdeksels voor
de ideale opslag en toediening van vloeistoffen en oliesmeermiddelen.
De deksels zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren en kunnen dus voor
elk kleurgecodeerd identificatiesysteem worden gebruikt.
•
•
•
•
•
•
•

Nog gemakkelijker, nog veiliger en nog schoner smeren
Nauwkeurige controle van het olieverbruik
Geminimaliseerd olieverlies, dus gezonder en veiliger
Bestand tegen warmte en chemicaliën
Deksels snel en gemakkelijk te monteren op de bussen, perfecte afsluiting
Snel afsluitbare schenktuiten
Vacuümklep voor een betere controle van het olieverlies

Mini-schenktuit

Verlengbare schenktuit

Korte schenktuit

Ideaal voor het vullen van reservoirs met kleine
vulopeningen. Uitloopdiameter van ca. 7 mm.

Ideaal voor nauwkeurig schenken en voor
moeilijk te bereiken plaatsen. De uitloopdiameter van 12 mm is geschikt voor smeermiddelen met een viscositeit tot ISO VG 220.

Met een grote opening van 22 mm. Ideaal
bij een hoge viscositeit en/of als een hoge
stroomsnelheid vereist is.

Functioneel deksel

Functioneel deksel

Labels

Twee belangrijke toepassingen: snel schenken
en indien nodig montage van een pomp op een
vat van 3,5 of 10 liter.

Handig voor opslag en transport van oliën.

Voor een correcte weergave van de inhoud
van het vat.

Deksels van de LAOS serie
Kleur

Minischenktuit

Verlengbare
schenktuit

Korte
schenktuit

Functioneel
deksel

Opslagdeksel

Labels

n Geelbruin
n Grijs
n Oranje
n Zwart
n Donkergroen
n Groen
n Blauw
n Rood
n Paars
n Geel

LAOS 09057

LAOS 09682

LAOS 09705

LAOS 09668

LAOS 09644

LAOS 06919

LAOS 09064

LAOS 09699

LAOS 09712

LAOS 09675

LAOS 09651

LAOS 06964

LAOS 09088

LAOS 09798

LAOS 09729

LAOS 09866

LAOS 09934

LAOS 06940

LAOS 09095

LAOS 09804

LAOS 09736

LAOS 09873

LAOS 09941

LAOS 06995

LAOS 09101

LAOS 09811

LAOS 09743

LAOS 09880

LAOS 09958

LAOS 06971

LAOS 09118

LAOS 09828

LAOS 09750

LAOS 09897

LAOS 09965

LAOS 06957

LAOS 09125

LAOS 09835

LAOS 09767

LAOS 09903

LAOS 09972

LAOS 06988

LAOS 09132

LAOS 09842

LAOS 09774

LAOS 09910

LAOS 09989

LAOS 06926

LAOS 09071

LAOS 09392

LAOS 09388

LAOS 09408

LAOS 09415

LAOS 06933

LAOS 09194

LAOS 62437

LAOS 64936

LAOS 62451

LAOS 62475

LAOS 06902
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Pomp

Verlengstuk voor schenktuit

Met brede openingen en een standaardschroefdraad. Kunnen afgesloten worden
met deksels uit de LAOS serie.
Beschikbaar in 5 maten.

Geschikt voor smeermiddelen met een
viscositeit tot ISO VG 680. Hoge stroomsnelheid (ca. 14 slagen per liter). Lange
afvoerslang van 1,5 m en anti-druppel
mondstuk. Pompreduceer schenktuit is
leverbaar.

Vergroot het schenkbereik. Twee versies
beschikbaar voor de korte en brede schenktuit
en de verlengbare schenktuit. Om de lengte
aan te passen, gewoon de fitting verwijderen
en op de juiste maat knippen.

Vaten, pompen en schenktuiten van de LAOS serie
Vaten

Pompen

Verlengstuk schenktuit

LAOS 09224

1,5 liter

LAOS 62567

Pomp
(voor op LAOS functionele deksels)

LAOS 67265

Verlengslang voor korte
schenktuit

LAOS 63571

2 liter

LAOS 09422

Pompreduceer schenktuit

LAOS 62499

Verlengslang voor de
verlengbare schenktuit

LAOS 63595

3 liter

LAOS 63618

5 liter

LAOS 66251

10 liter
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Vaten

Smeermanagement tools
Draagbare smeervetanalyseset voor gebruik in praktijksituaties

SKF Vet Testkit TKGT 1
Smeermiddelen analyseren is een uiterst belangrijk onderdeel van elke vooruitziende
onderhoudsstrategie. Tot voor kort werden meestal alleen oliën geanalyseerd, terwijl
zowat 80% van de lagers gesmeerd worden met vet. Kennis van tribologie en na vele
jaren onderzoek heeft SKF een volledige methodologie ontwikkeld om de toestand van
smeervet in de praktijk te beoordelen.
• Uitermate nuttig om in de praktijk beslissingen
te nemen
• Maakt het mogelijk om de nasmeerintervallen
aan te passen aan de werkelijke omstandigheden
• Door evaluatie van de smeermiddelen kunnen
onaanvaardbare afwijkingen van batches aan
het licht komen
• Maakt het mogelijk om de geschiktheid van
bepaalde smeermiddelen voor bepaalde
toepassingen te verifiëren

Consistentie test
(patent aangevraagd)

Olievloeiingseigenschappen

Verontreinigingbepaling
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• Draagt bij tot het voorkomen van beschadiging
door het gebruik van ondermaats presterende
smeermiddelen
• Geeft meer informatie over de effectieve oorzaak
en analyse
• Vereist geen speciale opleiding voor het uitvoeren
van de tests
• Heeft geen schadelijke chemicaliën nodig
• Kleine monsters volstaan. Met slechts 0,5 g vet
kun je alle tests uitvoeren.

Technische gegevens
TKGT 1

Onderdelen

Componenten

Aantal

Specificaties

Tools voor
monsterneming

Spuit
Tube
Permanente markeerstift
Containers
Handschoenen
Wegwerpspatels
Spatel 250 mm van roestvrij staal
Spatel 150 mm van roestvrij staal
Schaar

1
1
1
10
10 pairs
1
1
1
1

Polipropyleen
PTFE, ca. 1 m lang
Zwart
35 ml polyethyleen
Vetbestendig nitril (synthetische rubber), niet gepoederd, maat XL, blauwe kleur
Set van 25
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal

Consistentie test

Behuizing
Gewicht
Masker
Glasplaten

1
1
1
4

Aluminium
Roestvrij staal
Plexiglas

Olievloeiingseigenschappen

USB verwarmer
Adapter USB/220/110 V
Pak papier
Liniaal

1
1
1
1

2,5 W–5 V
Universeel (EU, US, UK, Australië) voor USB
Bevat 50 vellen
Aluminium, schaalverdeling 0,5 mm

Verontreinigingtest

Zakmicroscoop
Batterijen

1
2

60–100x met lamp
AAA

Draagtas

CD
Draagkoffer

1
1

Met richtlijnen voor het gebruik, een rapportmodel en een testschaal voor de
consistentie. Afmetingen: 463 ™ 373 ™ 108 mm

Smeermanagement tools – Vet Testkit en Olie Check Monitor

Aanduiding

Snelle opsporing van wijzigingen in de olietoestand

SKF Olie Check Monitor TMEH 1
De SKF TMEH 1 meet de veranderingen die zich voordoen in de diëlektrische
constante van een oliemonster. Door de metingen met gebruikte en nieuwe
monsters van dezelfde olie met elkaar te vergelijken, kunnen we bepalen in
welke mate de toestand van de olie is gewijzigd.
Uit de diëlektrische wijzigingen kunnen we rechtstreeks de kwaliteit van de olie en het
vervuilingniveau afleiden. Met de monitor kunnen we mechanische slijtage opsporen,
evenals elk verlies van de smeereigenschappen van de olie.

Noot
De SKF Olie Check Monitor is geen
analytisch instrument. Hij is louter
bedoeld om wijzigingen in de olietoestand
op te sporen. De visuele en numerieke
uitlezing vormen enkel een leidraad voor
de vergelijking tussen een goede olie en
een gebruikte olie van hetzelfde type en
hetzelfde merk. Vertrouw dus niet
blindelings op de uitgelezen numerieke
waarden.

• Handbediend en gebruiksvriendelijk
• Numerieke uitlezing om gemakkelijker
afwijkingen op te sporen
• Kan ijking (goede olie) opslaan in
zijn geheugen

• Toont wijzigingen van de olietoestand als
gevolg van onder andere:
– Vochtgehalte
– Metaalgehalte
– Vervuiling
– Oxidatie

Technische gegevens
Aanduiding

TMEH 1

Geschikte oliesoorten

Minerale en synthetische oliën

Herhaalbaarheid

±5%

Uitlezing

Groen/rode gradering + numerieke waarde (–999 tot +999)

Batterij

9 V Alkaline batterij IEC 6LR61

Levensduur van de batterij

>150 uur of 3 000 tests

Afmetingen

250 ™ 95 ™ 32 mm (instrument)
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Vermijd dure en tijdrovende laboratoriumanalyses

SKF Draagbare Viscositeitmeter TMVM 1
De SKF TMVM 1 is een draagbare, roterende viscositeitmeter voor het snel en
betrouwbaar meten van de viscositeit van smeeroliën en hydraulische vloeistoffen.
Te gebruiken voor kwantitatieve en kwalitatieve metingen. De SKF TMVM 1 is een
‘first check’-toestel waarmee je ter plaatse metingen kunt uitvoeren. Een regelmatige
controle van de viscositeit biedt informatie over de olietoestand, wat van belang kan
zijn voor de smering en de prestaties van de machine.
•
•
•
•

Draagbaar
Accessoires beschikbaar voor een groter viscositeitsbereik
Ergonomisch
Directe uitlezing

Technische gegevens
Aanduiding

TMVM 1

Dynamisch viscositeitsbereik (mPas)

30 tot 1 300 met rotor 3
(30 tot 400.000 met optionele rotors)

Bijgeleverde rotor

R3

Herhaalbaarheid

±1% van het totale bereik

Nauwkeurigheid

±3% van het totale bereik met R3

Bedrijfstemperatuur

10 tot 40 °C

Volume oliemonster

Ca. 150 cm³

Materiaal rotor

Roestvrij staal

Batterij

4x AA Alkaline batterij IEC LR06

Totaal gewicht (inclusief draagtas)

2 kg

Kalibratiecertificaat

Ja

Specifieke software
Voor raadplegen of downloaden: www.skf.com/lubrication of www.mapro.skf.com

Geavanceerd programma voor vetkeuze en nasmeerinterval berekening

LubeSelect voor SKF vetten
Het juiste vet kiezen voor een bepaald lager is van cruciaal belang wanneer het
lager bij zijn toepassing moet voldoen aan een aantal ontwerpeisen. SKF heeft
alle kennis over het smeren van lagers gebundeld in een computerprogramma
dat je kunt raadplegen op www.skf.com/lubrication.

LubeSelect voor SKF vetten
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Met LubeSelect voor SKF vetten heb je een gebruiksvriendelijk instrument in handen
waarmee je het juiste vet kunt kiezen. Het kan ook suggesties doen voor de nasmeerintervallen en de te gebruiken smeerhoeveelheid, rekening houdend met de specifieke
voorwaarden van de toepassing. Er zijn ook algemene richtlijnen beschikbaar voor het
gebruik van typische smeermiddelen bij verschillende toepassingen.

Gebruiksvriendelijke tool voor het beheer van de smeerplanning

SKF Lubrication Planner
De SKF Lubrication Planner is ontwikkeld om te helpen bij het opstellen van een
smeerplanning. Hij dicht op die manier de kloof tussen enerzijds de behoefte
aan een softwareplatform en anderzijds het administratiebeheer met behulp
van een spreadsheet.
•
•
•
•
•
•
•

Brengt alle smeerpunten in kaart
Werkt met een identificatiesysteem op basis van kleuren
Geeft deskundig advies over de keuze van smeermiddelen
Berekent de hoeveelheid te gebruiken smeermiddel en de smeerintervallen
Toont de voordelen van een dynamische routeplanning
Is expert op het vlak van de beste smeerprocedures
Houdt de historiek van de uitgevoerde smeertaken per punt bij

De SKF Lubrication Planner is beschikbaar in verschillende talen.
Hier gratis registreren en downloaden: www.skf.com/lubrication

Tool voor snelle berekening van de nasmeerintervallen

SKF DialSet
We hebben de SKF DialSet ontwikkeld om je te helpen bij het instellen van de
automatische smeerunits van SKF. Nadat je de criteria en het juiste smeermiddel
voor de toepassing hebt gekozen, krijg je van dit programma alle instellingen
die nodig zijn voor het opstarten van het automatische smeerunits van SKF.
Ook berekent het snel en eenvoudig de nasmeerintervallen tussen twee
smeerbeurten en de te gebruiken hoeveelheid smeermiddel.

SKF DialSet

• Voor een snelle berekening van de smeerintervallen op basis van de
bedrijfsvoorwaarden van de toepassing
• De berekeningen steunen op de smeertheorieën van SKF
• De berekende smeerintervallen hangen af van de eigenschappen van
het gekozen smeermiddel. Ze beperken op die manier het risico van
onder- of oversmering en optimaliseren het vetverbruik
• Bij de berekening wordt er gekeken naar het type automatisch
smeersysteem en naar de vettoevoerwaarden, waardoor de keuze
van de juiste instellingen wordt vergemakkelijkt
• De aanbevolen hoeveelheid vet hangt af van de vetnavulpositie; aan
de zijkant of via de W33 groef voor een optimaal verbruik
• Bevat een volledige lijst van de accessoires voor SKF SYSTEM 24
• Online beschikbaar of downloaden op www.skf.com/lubrication
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SKF Lubrication Planner

Ook verkrijgbaar bij SKF
Wanneer je voor een bepaalde toepassing een op maat gemaakte oplossing nodig hebt, kan SKF op
basis van zijn uitgebreide range een centrale smeersysteem aanbieden dat volledig aansluit op uw
behoeften. Voor meer informatie, neem contact met de lokale SKF vertegenwoordiger.

Progressieve verdeler

Verdeler

Tandwielpomp

Zuigerpomp

SKF MonoFlex

SKF ProFlex

Eenlijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten
van NLGI 000 tot NLGI 2

Progressieve smeersystemen voor olie en geschikt voor vetten
van NLGI 000 tot NLGI 2

Bewakingseenheid

Tandwielpomp

Ventiel voor het mixen van
olie en lucht

Olietank

Pomp

SKF CircOil

SKF Oil+Air

Circulerende smeersystemen voor olie

Olie- en luchtsmeersystemen
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Tweeleidingsverdeler

Smeermanagement tools – Ook verkrijgbaar bij SKF

Zuigerpomp

Progressieve verdeler

Multizuigerpomp

SKF DuoFlex

SKF MultiFlex

Tweelijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten
van NLGI 000 tot NLGI 2

Multilijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten
van NLGI 000 tot NLGI 2

SKF LubriLean
Smeersystemen voor een kleine hoeveelheid smering.
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Een uitgebreide gids voor professioneel onderhoudspersoneel

SKF Bearing Maintenance Handbook
Door de basiskennis over lagers en lageropstellingen in dit handboek te
bundelen en hieraan instructies en aanbevelingen voor het monteren van
lagers, lagereenheden, huizen en afdichtingen toe te voegen, wil SKF het
gebruik van veilige en vakkundige onderhoudspraktijken stimuleren om zo
de levensduur van het lager te verlengen, de storingstijd van de machine
te minimaliseren en het aantal niet-geplande onderhoudsactiviteiten te
beperken. Dit handboek is niet bedoeld als catalogus voor het ontwerp van
de applicaties. Voor meer informatie over het lagerontwerp, raadpleeg onze
online beschikbare SKF Interactive Engineering Catalogue op www.skf.com.

Structuur van het SKF Bearing Maintenance Handbook
Het handboek is opgesplitst in veertien hoofdstukken die aangeduid
worden met genummerde blauwe tabs in de rechtermarge:
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2 tot 5

Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
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Bevat de basiskennis over lagers, verwante
producten en lageropstellingen
Bevat instructies voor het monteren van
wentellagers, lagerhuizen, lagereenheden en
afdichtingen
Beschrijft de onderhoudsactiviteiten die
aansluiten bij het uitlijnen van de machine
Geeft informatie en advies over belangrijke
onderhoudsactiviteiten die verband houden
met het smeren van lagers
Omvat de onderhoudsactiviteiten ‘inspectie’
en ‘conditiebewaking’
Omvat ‘troubleshooting’, behandelt vaak
voorkomende onderhoudsproblemen en
stelt oplossingen voor

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13

Hoofdstuk 14

Bevat instructies voor het demonteren van
wentellagers, lagereenheden, lagerhuizen en
afdichtingen
Bespreekt het ISO-classificatiesysteem van
lagerschade
Geeft een overzicht van de bijkomende
SKF tools voor onderhoudsondersteuning
Bijlagen met belangrijke referentie-informatie
voor het onderhoud en ook een overzicht van
de SKF onderhoudsproducten
Index

Het SKF Bearing Maintenance Handbook (publicatienummer 10001 EN)
is ook beschikbaar in elektronisch formaat via SKF @ptitude Exchange
(www.aptitudeexchange.com)

Put uit meer dan 100 jaar industriële ervaring en kennis

SKF @ptitude Exchange
SKF @ptitude Exchange is dé kennisbron van SKF voor ‘asset maintenance’
en ‘reliability expertise’. SKF @ptitude Exchange bevat witboeken, interactieve
diensten, handleidingen enz. Alles binnen handbereik. 24 uur per dag, 7 dagen
per week en 365 dagen per jaar beschikbaar via internet access experts.

SKF @ptitude Exchange telt momenteel zowat 120 000 gebruikers – een groep die nog
steeds groter wordt – en wil dan ook de bevoorrechte internetkennisbron worden voor
alles wat te maken heeft met asset maintenance en reliability. Technische informatie van
hoge kwaliteit wordt vanuit een ‘commercieel neutraal’ standpunt aangeboden; de inhoud
wordt gespijsd door een divers en uitgebreid gezelschap van industriële experts.
SKF @ptitide Exchange is ideaal als kennisbron voor:
•
•
•
•
•

Maintenance & Reliability Ingenieur
Plant Engineer
Trillingsspecialist
Onderhoudsmanager
Monteur

Door in te schrijven op een door SKF @ptitude Exchange aangeboden service krijgen de
gebruikers toegang tot een heel gamma van documentatie en informatie:
• Technische informatie van hoog niveau, aangeboden vanuit een ‘commercieel neutraal’
standpunt
• Gemakkelijke vindfunctie: dat wat je nodig hebt op het ogenblik dat je het nodig hebt
• Technische artikelen (>900 PDF-bestanden)
• Rijk media-aanbod (audiovisuele presentaties)
– Flash movies (incl. conference content)
– Materiaal in iPod-formaat
• E-learning
– SKF Reliability Maintenance Institute On-line
– 20 cursussen … en het aanbod blijft stijgen
• Conferenties
– In PDF- en flash movie-formaat
• Gepubliceerde boeken
• Online-tools
• Discussiefora\ums

Voor meer informatie over SKF @ptitude Exchange en voor inschrijving op deze service,
surf naar: www.aptitudeexchange.com
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1008593 E

Aansluitnippel (G)

67

729654

Aansluitnippel (NPT en G)

67

1009030 B

Aansluitnippel (G)

67

729655

Aansluitnippel (NPT en G)

67

1009030 E

Aansluitnippel (G)

67

729656

Aansluitnippel (NPT en G)

67

1012783 E

Aansluitnippel (G)

67

729659 C

Elektrische verwarmingsplaat

43

1014357 A

Aansluitnippel (G)

67

729831 A

Snelkoppeling

66

1016402 E

Aansluitnippel (G)

67

729832 A

Snelkoppeling

66

1018219 E

Aansluitnippel (G)

67

729834

Hogedrukslang

65

1019950

Aansluitnippel (G)

67

729865 A

Voelermaten

65

1020612 A

Hogedrukleiding

64

729865 B

Voelermaten

65

1030816 E

Afdichtingsplug

66

729944 E

Afdichtingspluggen

66

1077453

Verlengleiding

68

CMAS 100-SL

Machine condition advisor

106

1077454

Aansluitnippel

68

CMAK 200-SL

Evaluatiekit voor elektromotoren

108

1077455

Aansluitnippel (G)

67

CMAK 300-SL

Evaluatiekit voor lagers

108

1077456

Aansluitnippel (G)

67

CMAK 400-ML

Conditiebewakingkit

109

1077587

Manometer

63

CMIN 400-K

Inspector 400 ultrasoon sensor

105

1077587/2

Manometer

63

CMVL 3860-ML

MicroVibe P

105

1077589

Manometer

63

EAZ serie

Niet-instelbare inductieverwarmer

45

1077589/2

Manometer

63

EAZ 80/130 serie

Instelbare inductieverwarmer

44

1077600

Vetspuit

150

EAZ 130/170 serie

Instelbare inductieverwarmer

44

1077600/SET

Vetspuit set

150

HMVA 42/200

Hydraulische moer opdrijf adapter

51

1077601

Flexibele slang

150

HMV ..E serie

Hydraulische moer

52

226272

Terugslagnippel

61

HMV ..E/A101 serie

Hydraulische moer zonder schroefdraad

52

226273

Terugslagnippel

61

HMVC ..E serie

Hydraulische moer, inch draad

52

226400

Olie-injector

60

HN 4-16

Haaksleutelset

12

226400/400MPa

Olie-injector

60

HN ../SNL serie

Haaksleutel voor SNL

14

226402

Adapterblok

69

HN serie

Haaksleutel

12

227957 A

Hogedrukleiding

64

HNA serie

Instelbare haaksleutels

13

227958 A

Hogedrukleiding

64

LAGD 125

Automatische smeerunit SYSTEM 24

142

227963

Terugslagnippel

68

LAGD 1000

Automatische smeerunit SKF MultiPoint

148

227964

Verlengleiding

68

LAGD 400

Automatische smeerunit SKF MultiPoint

148

227965

Verlengleiding

68

LAGD 60

Automatische smeerunit SYSTEM 24

142

228027 E

Aansluitnippel (G)

67

LAGE 125

Automatische smeerunit SYSTEM 24

144

233950 E

Afdichtingsplug

66

LAGE 250

Automatische smeerunit SYSTEM 24

144

234063

Aansluitnippel

68

LAGF 18

Vetvulpomp

151

234064

Verlengleiding

68

LAGF 50

Vetvulpomp

151

721740 A

Hogedrukleiding

64

LAGG 180AE

Vetpomp

153

727213 A

Hogedrukleiding

64

LAGG 18AE

Verrijdbare vetpomp

153

728017 A

Hogedrukleiding

64

LAGG 18M

Vetpomp

153

728619 E

Hydraulische handpomp

59

LAGG 50AE

Vetpomp

153

729100

Aansluitnippel

66

LAGG 400B

Batterijaangedreven vetpistool

150

729101 B

Olie-injectiekit

61

LAGH 400

Vetpistool

150

729101 E

Olie-injectiekit

61

LAGM 1000E

Vetmeter

152

729106

Aansluitnippel (NPT en G)

67

LAGN 120

Smeernippelset

154

729123 A

Hogedrukleiding

64

LAGP 400

Vetpistool

150

729124

Hydraulische handpomp

58

LAGS 8

Vetspuitset

154

729124 A

Hydraulische handpomp

58

LAGT 180

Wagentje voor vaten

153

729124SRB

Hydraulische handpomp

50

LAHD 1000

Oil leveller

149

729126

Hogedrukslang

65

LAHD serie

Oil leveller

149

729146

Aansluitnippel (G)

67

LAOS serie

Oilevaten en doseerdeksels
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LAP.. serie

Accessoires voor het automatische
smeersysteem SKF SYSTEM 24

146

TKSA 20

Asuitlijnapparatuur

76

TKSA 40

Asuitlijnapparatuur

76

LDTS 1

Dry Film smeermiddel

135

TKSA 60

Asuitlijnapparatuur

77

LESA 2

Smeermiddel voor SKF Energie Efficiënte
tonlagers

134

TKSA 80

Asuitlijnapparatuur

77

Thermische camera

92

LGAF 3E

Anti-fretting pasta

36

TKTI 10

LGBB 2

Smeermiddel voor windturbines en
zwenkwieken

124

TKTI 20

Thermische camera

94

TKTL 10

Infrarood Thermometer

88

LGEM 2

Vet met hoge viscositeit

128

TKTL 20

Infrarood- en contactthermometer

88

LGEP 2

Vet voor extreme druk

120

TKTL 30

Infrarood- en contactthermometer

89

LGET 2

Vet voor extreme temperaturen

132

TLAC 50

Vet afsluitdoppen en labels

155

LGEV 2

Vet met extreem hoge viscositeit

129

TLGH 1

Vetpistool

150

LGFP 2

Vet voor voedingsmiddelenindustrie

122

TMAS serie

Vulplaten

80

LGGB 2

Biologisch afbreekbaar vet

123

TMBA G11

Hittebestendige handschoenen

47

LGHB 2

Vet met hoge viscositeit voor hoge temperaturen 130

TMBA G11D

Vetbestendige wegwerphandschoenen

155

LGHP 2

Vet voor hoge prestaties

TMBA G11ET

Handschoenen voor extreme temperaturen

47

LGLT 2

Vet voor lage temperaturen en hoge toerentallen 125

TMBA G11H

Hitte- en oliebestendige handschoenen

47

LGMT 2

Multi-purpose vet

118

TMBA G11W

Speciale anti-slip werkhandschoenen

37

LGMT 3

Multi-purpose vet

119

TMBH 1

Draagbare inductieverwarmer

40

LGWA 2

Vet met breed temperatuurbereik

121

TMBP 20E

Kogellagertrekkerset

28

LGWM 1

Vet voor extreme druk en lage temperaturen

126

TMBR serie

Aluminium verwarmingsring

43

LGWM 2

Vet voor hoge belasting en een breed
temperatuurbereik

TMBS 100E

Mestrekkerset

26

127

TMBS 150E

Mestrekkerset

26

LHDF 900

Demontageolie

69

TMBS 50E

Mestrekkerset

26

LHFP 150

Kettingolie voor de voedingsmiddelenindustrie

133

TMCD 10R

Meetklok, mm

50

LHHT 265

Kettingolie voor hoge temperaturen

133

TMCD 5P

Meetklok

50

LHMF 300

Montageolie

69

TMDC 1/2R

Meetklok, inch

50

LHMT 68

Kettingolie voor middelhoge temperaturen

133

TMDT 2-30

Standaard oppervlaktesensor

91

LHRP 2

Anti-corrosie gel

37

TMDT 2-31

Magnetische oppervlaktesensor

91

SKF DialSet

Programma voor het berekenen van de
smeerintervallen

161

TMDT 2-32

Geïsoleerde oppervlaktesensor

91

TMDT 2-33

Rechte hoek oppervlaktesensor

91

131

SKF Lubrication
Planner

Programma voor het beheer van de
smeerplanning

161

TMDT 2-34

Gas- en vloeistofsensor

91

THAP 030

Luchtgedreven pomp

62

TMDT 2-34/1.5

Gas- en vloeistofsensor

91

THAP 030/SET

Luchtgedreven pompset

62

TMDT 2-35

Sensor met scherpe punt

91

THAP 150

Luchtgedreven pomp

62

TMDT 2-35/1.5

Sensor met scherpe punt

91

THAP 150/SET

Luchtgedreven pompset

62

TMDT 2-36

Pijpklemsensor

91

THAP 300E

Luchtgedreven pomp

62

TMDT 2-37

Verlengkabel

91

THAP 300E/SET

Luchtgedreven pompset

62

TMDT 2-38

Draadsensor

91

THAP 400E

Luchtgedreven pomp

62

TMDT 2-39

Draadsensor voor hoge temperaturen

91

THAP 400E/SET

Luchtgedreven pompset

62

TMDT 2-40

Rotatiesensor

91

TIH 030m

Inductieverwarmer

40

TMDT 2-41

Non-ferro sensor

91

TIH 100m

Inductieverwarmer

40

TMDT 2-41A

Dompelelement

91

TIH 220m

Inductieverwarmer

41

TMDT 2-42

Omgevingstemperatuursensor

91

TIH L serie

Inductieverwarmer

41

TMDT 2-43

Oppervlaktesensor voor zwaar werk

91

TIH MC serie

Multi-kern inductieverwarmer

41

TMEB 2

Riemuitlijnapparaat

83

TKED 1

Detectorpen voor elektrische stroomdoorgang

97

TMEH 1

OlieCheck monitor

159

TKES 1S

Endoscoop

100

TMEM 1500

SensorMount indicator

70

TKGT 1

Testkit voor smeermiddelen

158

TMFN serie

Slagsleutels

16

TKRS 10

Stroboscoop

98

TMFS serie

Axiale dopmoersleutel

15

TKRS 20

Stroboscoop

98

TMFT 36

Lagerslagbussenset

10
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TMHC 110E

Hydraulische trekkerset

26

TMMP 10

Universeel trekkers, zware uitvoering

22

TMHK 35

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 15

Universeel trekkers, zware uitvoering

22

TMHK 36

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 2x170

Universeel trekker

22

TMHK 37

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 2x65

Universeel trekker

22

TMHK 38

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 3x185

Universeel trekker

22

TMHK 38S

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 3x230

Universeel trekker

22

TMHK 39

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 3x300

Universeel trekker

22

TMHK 40

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMP 6

Universeel trekker, zware uitvoering

22

TMHK 41

Montageset voor OK koppelingen

71

TMMR 120F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHN 7

Borgmoersleutelset

17

TMMR 160F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHP 10E

Trekkerset met hydraulische spindel

24

TMMR 200F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHP 15 serie

Trekker met hydraulische cilinder, zware uitvoering 23

TMMR 250F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHP 30 serie

Trekker met hydraulische cilinder, zware uitvoering 23

TMMR 350F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHP 50 serie

Trekker met hydraulische cilinder, zware uitvoering 23

TMMR 40F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHS 75

Hydraulische spindel

34

TMMR 60F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMHS 100

Hydraulische spindel

34

TMMR 8

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMIP 30-60

Binnentrekkerset

31

TMMR 80F

2-armige omkeerbare universeel trekker

25

TMIP 7-28

Binnentrekkerset

31

TMMS 100

Driedelige trekplaat

35

TMJE 300

Olie-injectieset

61

TMMS 160

Driedelige trekplaat

35

TMJE 400

Olie-injectieset

61

TMMS 260

Driedelige trekplaat

35

TMJG 100D

Digitale manometer, MPa

63

TMMS 380

Driedelige trekplaat

35

TMJL 100

Hydraulische handpomp

59

TMMS 50

Driedelige trekplaat

35

TMJL 100SRB

Hydraulische handpomp

50

TMMX 210

Lagertrekker beschermhoes

36

TMJL 50

Hydraulische handpomp

58

TMMX 280

Lagertrekker beschermhoes

36

TMJL 50SRB

Hydraulische handpomp

50

TMMX 350

Lagertrekker beschermhoes

36

TMMA 60

Geveerde mechanische lagertrekker

20

TMRT 1

Multifunctionele laser- en contacttachometer

96

TMMA 75H

Geveerde hydraulische lagertrekker

20

TMRT 1-56

Lasersensor voor TMRT 1

96

TMMA 75H/SET

Geveerde hydraulische lagertrekkerset

21

TMRT 1-60

Bevestigingsbeugel

96

TMMA 80

Geveerde mechanische lagertrekker

20

TMSP 1

Geluidsdrukmeter

103

TMMA 100H

Geveerde hydraulische lagertrekker

20

TMST 3

Elektronische stethoscoop

102

TMMA 100H/SET

Geveerde hydraulische lagertrekkerset

21

TMSU 1

Ultrasoon lekdetector

104

TMMA 120

Geveerde mechanische lagertrekker

20

TMTP 200

ThermoPen contactthermometer

87

TMMD 100

Kogellagertrekkerset

29

TMVM 1

Draagbare viscositeitmeter

160

TMMH 300/500

Bearing handling tool

46

Vibracon

Fundatie elementen voor machines

81

TMMH 500/700

Bearing handling tool

46

VKN 550

Lager Vetafvuller

151

TMMK 10-35

Combikit

18
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