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1. Informacje ogólne
1.1

Zalecane zastosowanie

• Smarownica PNEUMAxx jest przeznaczona wy∏àcznie do u˝ytku ze smarem sta∏ym.
• Producent zwraca si´ z proÊbà o dok∏adne przestrzeganie zaleceƒ podanych w niniejszej instrukcji.
• Ka˝dy inny rodzaj u˝ytkowania (zastosowanie innego czynnika lub zastosowanie
nadmiernej si∏y), czy dokonanie nieuprawnionych zmian (przebudowa lub pod∏àczenie
nieoryginalnych akcesoriów) mo˝e byç niebezpieczne i jego skutki nie sà obj´te
gwarancjà producenta. U˝ytkownik ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e
w wyniku niew∏aÊciwego u˝ytkowania smarownicy.

1.2

Budowa i opis dzia∏ania

• Wyrób PNEUMAxx jest r´cznà smarownicà wyposa˝onà w pomp´ pneumatycznà
wspomagajàcà przep∏yw smaru przez g∏owic´ smarownicy.
• Do wyrobu PNEUMAxx mo˝na pod∏àczyç ca∏y szereg akcesoriów (oferowanych przez firm´ PRESSOL).
• Wyrób PNEUMAxx jest dost´pny w nast´pujàcych odmianach:
Smarownica d˝wigniowa HHFP
Smarownica jednor´czna EHFP
Smarownica pneumatyczna DLFP

1.3

Dane techniczne

PNEUMAxx

Smarownica r´czna d˝wigniowa Smarownica jednor´czna

Smarownica pneumatyczna

CiÊnienie robocze (ciÊnienie
w g∏owicy smarownicy)

4 bar

4 bar

4 bar

Podawanie smaru

Powietrzem spr´˝anym
r´cznie

Powietrzem spr´˝anym
r´cznie

Powietrzem spr´˝anym
r´cznie

Ârednica t∏oka

8 mm

8 mm

6 mm

Uruchomienie t∏oka

D˝wignià r´cznà

D˝wignià r´cznà

Maksymalne ciÊnienie powietrza

–

–

Wydatek skokowy
CiÊnienie robocze

1,2 cm3

0,8 cm3

Pneumatyczne, z ciàg∏ym
wyp∏ywem smaru
8 bar
0,8 cm3

Do 400 bar

Do 260 bar

W punkcie smarowniczym:
od 100 do 400 bar

Z∏àcze dla akcesoriów z
przy∏àczem stalowym

M 10 x 1 lub G 1/ 8

M 10 x 1 lub G 1/ 8

M 10 x 1 lub G 1/ 8

CiÊnienie rozrywajàce (uk∏ad)

850 bar

850 bar

850 bar

CiÊnienie rozrywajàce
(g∏owica smarownicy)
PojemnoÊç

1200 bar

1200 bar

1200 bar

500 cm3

500 cm3

500 cm3

Nape∏nianie

Zasobnik ze smarem 400 g
(DIN 1284)
Pompa do nape∏niania
smarownic
Zasobnik wkr´cany ze
smarem 400 g (mo˝na go
stosowaç wy∏àcznie z
osobno zamówionym
adapterem)

Zasobnik ze smarem 400 g
(DIN 1284)
Pompa do nape∏niania
smarownic
Zasobnik wkr´cany ze
smarem 400 g (mo˝na go
stosowaç wy∏àcznie z
osobno zamówionym
adapterem)

Zasobnik ze smarem 400 g
(DIN 1284)
Pompa do nape∏niania
smarownic
Zasobnik wkr´cany ze
smarem 400 g (mo˝na go
stosowaç wy∏àcznie z
osobno zamówionym
adapterem)
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Zalecane dziedziny stosowania

• Smarownica PNEUMAxx jest przewidziana do u˝ytku ze smarem sta∏ym do klasy
lepkoÊci NLGI 3, przy temperaturze minimalnej do –10°C (warunki zimowe).
• Smarownic´ mo˝na nape∏niaç standardowymi zasobnikami smarowymi wed∏ug
DIN 1284 albo za pomocà pompy do nape∏niania smarownic (z wykorzystaniem
opró˝nionego zasobnika, pozostawionego w cylindrze smarownicy).
• Mo˝na stosowaç zasobniki wkr´cane, przy u˝yciu adaptera, znajdujàcego
si´ wÊród dost´pnych akcesoriów PRESSOL jako artyku∏ nr 12 091.

2. Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
2.1

Wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa

• Smarownica PNEUMAxx zosta∏a skonstruowana i wykonana z zachowaniem ogólnych
zasad bezpieczeƒstwa oraz zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w tym wzgl´dzie na
terenie Unii Europejskiej.
• Jednak nie mo˝na uniknàç zagro˝enia w przypadku jeÊliby wyrób nie by∏ u˝ytkowany
zgodnie z zaleceniami lub gdyby by∏ u˝ytkowany bez nale˝ytej ostro˝noÊci i troski.
• Aby zapobiec wypadkom producent zaleca stosowanie swojego wyrobu dok∏adnie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa oraz zgodnie z wskazówkami
dotyczàcymi bezpieczeƒstwa podanymi przez producenta w niniejszej instrukcji.

2.2

WyjaÊnienie ogólnych zasad bezpieczeƒstwa

Zapoznajàc si´ z niniejszymi „Ogólnymi zasadami bezpieczeƒstwa” nale˝y zwróciç uwag´
na ró˝ne poziomy zagro˝enia. Poziomy te sà zasygnalizowane za pomocà ni˝ej podanych
okreÊleƒ lub piktogramów:
Piktogram

OkreÊlenie

Konsekwencje gro˝àce w przypadku zignorowania ogólnych
zasad bezpieczeƒstwa

Ostrze˝enie! Potencjalne niewielkie lub Êrednie zagro˝enie dla u˝ytkownika
lub mo˝liwoÊç spowodowania szkód materialnych.
Tabela 2-1: Klasyfikacja wskazówek dotyczàcych bezpieczeƒstwa wed∏ug rodzaju zagro˝enia

Ponadto podawane sà tak˝e wskazówki zalecanego u˝ytkowania wyrobu.
Piktogram

OkreÊlenie

Konsekwencje gro˝àce w przypadku zignorowania ogólnych
zasad bezpieczeƒstwa

Uwaga

Podstawowe informacje i wskazówki, zapewniajàce w∏aÊciwe
dzia∏anie wyrobu.

Tabela 2-2: Zalecenia ogólne
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Niebezpieczeƒstwa zwiàzane z u˝ytkowaniem smarownicy

Ostrze˝enie!
Stosowanie nadmiernego ciÊnienia mo˝e spowodowaç rozerwanie g∏owicy
smarownicy oraz jej akcesoriów
† Nie nale˝y stosowaç nadmiernej si∏y przy pos∏ugiwaniu si´ d˝wignià r´cznà lub
przy obs∏udze r´cznej pompy zasilajàcej.
† Nie wolno stosowaç ˝adnych przed∏u˝ek rurowych lub rozwiàzaƒ podobnych.
† Nie wolno przekraczaç wielkoÊci ciÊnieƒ roboczych lub zasilania, podanych w
punkcie 1.3.
† Producent zaleca stosowanie wy∏àcznie akcesoriów zgodnych z normà DIN 1283.

Ostrze˝enie!
Nadmierne ciÊnienie w punkcie smarowniczym mo˝e spowodowaç
zniszczenie smarowniczki, a tak˝e ∏o˝ysk lub samego smarowanego
urzàdzenia.
† Nie wolno przekraczaç wielkoÊci ciÊnieƒ roboczych lub zasilania, podanych w
punkcie 1.3.
† Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ dotyczàcych obs∏ugi i konserwacji podanych przez
producenta urzàdzenia, które ma byç smarowane.

Ostrze˝enie!
Akcesoria uszkodzone mogà spowodowaç uszkodzenia cia∏a lub szkody
materialne.
† Gi´tkie przewody ciÊnieniowe nie mogà byç nadmierne zagi´te, skr´cone lub
poddane rozciàganiu.
† Akcesoria powinny byç skontrolowane, czy nie sà zu˝yte, pop´kane lub czy nie
wykazujà innych objawów uszkodzeƒ.
† Akcesoria uszkodzone powinny byç natychmiast wymienione na nowe.
† OdnoÊnie terminów u˝ytkowania nale˝y kierowaç si´ danymi zawartymi w
Niemieckim Przepisie ZH 1/A45.4.2 lub w normie DIN 20066, cz´Êç 5.3.2.

3. Monta˝
• Smarownica PNEUMAxx jest dostarczana w stanie kompletnego zmontowania.
• Akcesoria nale˝y montowaç zale˝nie od stosowanej odmiany wyrobu.

Uwaga
Przy montowaniu uk∏adu wymagane jest zachowanie czystoÊci i dok∏adnoÊci
pod∏àczania akcesoriów do smarownicy.
Nale˝y stosowaç wy∏àcznie odpowiednie pomocnicze materia∏y uszczelniajàce
(np. taÊm´ teflonowà).
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4. U˝ycie pierwsze i u˝ytkowanie dalsze
Nale˝y sprawdziç kompletnoÊç dostawy oraz za∏àczonych akcesoriów.

4.1

Nape∏nianie smarownicy

Istnieje kilka mo˝liwoÊci nape∏niania smarownicy PNEUMAxx
• Nape∏nianie za pomocà pompy do nape∏niania smarownic.
• Nape∏nianie za pomocà zasobnika ze smarem, zgodnego z DIN 1284.
• Nape∏nianie za pomocà zasobnika wkr´canego.

4.1.1

Nape∏nianie za pomocà pompy do nape∏niania smarownic

Ostrze˝enie!
Nie wolno przyst´powaç do demonta˝u smarownicy bez uprzedniego
zwolnienia ciÊnienia.
† Przed od∏àczeniem g∏owicy smarownicy od cylindra smarownicy nale˝y zwolniç
ciÊnienie za pomocà zaworu znajdujàcego si´ na zasilajàcej r´cznej pompie
pneumatycznej, aby mieç pewnoÊç, ˝e w cylindrze smarownicy nie ma ciÊnienia.
Sprawdziç czy w cylindrze smarownicy znajduje si´ pusty
zasobnik z niezb´dnym gumowym t∏okiem (w po∏o˝eniu
poczàtkowym).
Po∏àczyç z∏àczk´ nape∏niania smarownicy z adapterem
nape∏niajàcym pompy do nape∏niania smarownic i dociskaç jà
z niewielkà si∏à.

Pos∏ugujàc si´ pompà, nape∏niç smarownic´ smarem.

Pos∏ugiwaç si´ zaworem odpowietrzajàcym na r´cznej
pneumatycznej pompie zasilajàcej, przed i podczas procesu
nape∏niania.
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4.1.2 Nape∏nianie za pomocà zasobnika ze smarem, zgodnego z DIN 1284
Ostrze˝enie!
Nie wolno przyst´powaç do demonta˝u smarownicy bez uprzedniego
zwolnienia ciÊnienia.
† Przed od∏àczeniem g∏owicy smarownicy od cylindra smarownicy nale˝y zwolniç
ciÊnienie za pomocà zaworu znajdujàcego si´ na zasilajàcej r´cznej pompie
pneumatycznej, aby mieç pewnoÊç, ˝e w cylindrze smarownicy nie ma ciÊnienia.
Usunàç pusty zasobnik ze smarownicy.

Usunàç pokryw´ tylnà z nowego zasobnika ze smarem i
w∏o˝yç t∏ok do zasobnika.

UmieÊciç ∏aƒcuszek, s∏u˝àcy do wyciàgania, na denku t∏oka.

W∏o˝yç odpowiednio wyposa˝ony zasobnik ze smarem do
cylindra smarownicy, jednoczeÊnie otwierajàc zawór
odpowietrzajàcy na r´cznej pneumatycznej pompie zasilajàcej.
Usunàç zdejmowalnà pokryw´ z zasobnika i zamontowaç
g∏owic´ smarownicy na cylindrze smarownicy.

4.1.3

Nape∏nianie za pomocà zasobnika wkr´canego

Ostrze˝enie!
Nie wolno przyst´powaç do demonta˝u smarownicy bez uprzedniego
zwolnienia ciÊnienia.
† Przed od∏àczeniem g∏owicy smarownicy od cylindra smarownicy nale˝y zwolniç
ciÊnienie za pomocà zaworu znajdujàcego si´ na zasilajàcej r´cznej pompie
pneumatycznej, aby mieç pewnoÊç, ˝e w cylindrze smarownicy nie ma ciÊnienia.
Usunàç pusty zasobnik ze smarownicy.

Wkr´ciç specjalny adapter (Pressol, artyku∏ nr 12091) w
g∏owic´ smarownicy.
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Wkr´ciç otwarty zasobnik wkr´cany do adaptera.

W∏o˝yç zestaw, sk∏adajàcy si´ z g∏owicy smarownicy i adaptera z wkr´conym zasobnikiem smaru, do cylindra smarownicy, otwierajàc przy tym jednoczeÊnie zawór odpowietrzajàcy
pneumatycznej r´cznej pompy zasilajàcej.

4.2

GotowoÊç do u˝ytku
Sprawdziç czy pewnie sà po∏àczone ze sobà, g∏owica
smarownicy i cylinder smarownicy.

Nape∏niç zbiornik spr´˝onego powietrza za pomocà pneumatycznej r´cznej pompy zasilajàcej.

W celu wypuszczenia powietrza z cylindra smarownicy
nale˝y nacisnàç zawór s∏u˝àcy do nape∏niania smarownicy i
do jej odpowietrzania, znajdujàcy si´ na g∏owicy, lub kilkakrotnie nacisnàç na d˝wigni´ r´cznà smarownicy.

Przy korzystaniu ze smarownicy PNEUMAxx DLFP nale˝y
pod∏àczyç zasilanie spr´˝onym powietrzem (ciÊnienie maks.
8 bar) do m´skiego szybkoz∏àcza, zgodnie z tym jak
pokazano na rysunku.
• Smarownica PNEUMAxx jest teraz gotowa do u˝ytku.
Uwaga
Smar przy
0°C
Klasa NLGI
2
2–3
3
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Uwaga
Liczba cykli ∏adowania
do ca∏kowitego
opró˝nienia

1
1–2
3

Liczba suwów pneumatycznej pompy
r´cznej, przy pe∏nym
zasobniku

Liczba suwów pneumatycznej pompy
r´cznej, przy 50%
nape∏nienia zasobnika

10
10
10

15
20
25
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5. U˝ytkowanie normalne
• Pos∏ugujàc si´ pneumatycznà r´cznà pompà zasilajàcà, sprawdziç czy zbiornik
ze spr´˝onym powietrzem jest nape∏niony.

Ostrze˝enie!
Nie wolno wykorzystywaç korpusu pneumatycznej r´cznej pompy zasilajàcej jako przed∏u˝ki przy pos∏ugiwaniu si´ d˝wignià r´cznà smarownicy
(niebezpieczeƒstwo p´kni´cia).
Pod∏àczyç smarownic´ do smarowniczki, wykorzystujàc z∏àcze
hydrauliczne.

Rozpoczàç smarowanie, pos∏ugujàc si´ d˝wignià r´cznà
(w odmianach smarownicy z d˝wignià r´cznà i smarownicy
jednor´cznej) lub naciskajàc na spust (odmiana smarownicy
uruchamianej pneumatycznie).

Ostrze˝enie!
Zbyt wysokie ciÊnienie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia g∏owicy
smarownicy i jej akcesoriów.
† Nie wolno przyk∏adaç nadmiernej si∏y przy naciskaniu na d˝wigni´ r´cznà lub przy
pos∏ugiwaniu si´ pneumatycznà r´cznà pompà zasilajàcà.
† Nie wolno stosowaç ˝adnych przed∏u˝ek rurowych lub urzàdzeƒ podobnych.
† Nie wolno przekraczaç wartoÊci ciÊnienia roboczego lub zasilania, podanych
w punkcie 1.3.
† Producent zaleca stosowanie wy∏àcznie oryginalnych akcesoriów, zgodnych z DIN 1283.

Ostrze˝enie!
Nadmierne ciÊnienie w punkcie smarowniczym mo˝e spowodowaç
uszkodzenie smarowniczki, a tak˝e ∏o˝ysk lub samego urzàdzenia
smarowanego.
† Nie wolno przekraczaç wartoÊci ciÊnienia roboczego lub zasilania, podanych w punkcie 1.3.
† Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ dotyczàcych obs∏ugi i konserwacji podanych przez
producenta urzàdzenia, które ma byç smarowane.

Uwaga
Aby uniknàç niepo˝àdanego wydobywania si´ smaru lub wycieków – w czasie gdy proces smarowania zostanie zakoƒczony, a smarownica nie b´dzie u˝ytkowana przez
d∏u˝szy okres czasu – producent zaleca opró˝nienie zbiornika ze spr´˝onym powietrzem,
poprzez zawór odpowietrzajàcy pneumatycznej r´cznej pompy zasilajàcej.
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Wymiana zasobników

Ostrze˝enie!
Nie wolno przyst´powaç do demonta˝u smarownicy bez uprzedniego
zwolnienia ciÊnienia.
† Przed od∏àczeniem g∏owicy smarownicy od cylindra smarownicy nale˝y zwolniç
ciÊnienie za pomocà zaworu znajdujàcego si´ na zasilajàcej r´cznej pompie
pneumatycznej, aby mieç pewnoÊç, ˝e w cylindrze smarownicy nie ma ciÊnienia.
Od∏àczyç cylinder smarownicy od g∏owicy smarownicy.

Utrzymujàc cylinder smarownicy z pustym zasobnikiem w
po∏o˝eniu pionowym, jak to pokazano na rysunku, równoczeÊnie
operowaç pneumatycznà r´cznà pompà zasilajàcà.

Pusty zasobnik zostanie wysuni´ty na oko∏o 3 cm, co pozwala na
jego wymian´.

Wykorzystujàc ∏aƒcuszek, wyciàgnàç t∏ok z pustego
zasobnika.

• Przeprowadziç proces nape∏niania zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 4.

6. Obs∏uga i konserwacja/serwis
Ogólnie rzecz bioràc smarownica PNEUMAxx nie wymaga zbyt wielu czynnoÊci
obs∏ugowych czy konserwacyjnych.
Do zadaƒ operatora nale˝y jedynie regularne sprawdzanie dzia∏ania ni˝ej wymienionych
cz´Êci, co zapobiegnie zanieczyszczeniu Êrodowiska czy powstaniu szkód materialnych
a tak˝e zagro˝eniu dla zdrowia. Dokonywaç sprawdzania:
• G∏owicy smarownicy
• Po∏àczeƒ gwintowych
• Akcesoriów (gi´tkich przewodów ciÊnieniowych, z∏àcz itp.).
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7. Naprawa/serwis
Smarownica PNEUMAxx zosta∏a skonstruowana i wykonana zgodnie z wymaganiami
najwy˝szej jakoÊci.
JeÊli, pomimo zastosowania wszelkich Êrodków zapewnienia jakoÊci, pojawi∏ by si´ jakiÊ
problem, to nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem firmy PRESSOL:
P. TOPOLEWICZ A. GACKOWSKI TOPEX Sp.j.
ul. Pograniczna 2/4 • 02-285 Warszawa
Tel. 022 573 03 00 • Fax 022 573 04 00 • office@topex.com.pl

8. Deklaracja producenta
My, ni˝ej podpisani, niniejszym oÊwiadczamy, ˝e wymieniony w niniejszej instrukcji wyrób,
wraz z podanymi odmianami, jest zgodny z ogólnymi przepisami mi´dzynarodowymi.
JeÊliby wyrób by∏ u˝ytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, to niniejsza deklaracja
natychmiast traci swojà wa˝noÊç.

Wyrób

Smarownica

Typ

PNEUMAxx
Smarownica d˝wigniowa r´czna, HHFP
Smarownica jednor´czna, EHFP
Smarownica pneumatyczna, DLFP

Przywo∏any przepis

Dyrektywa 89/392/EEC, za∏àcznik IIA

Przywo∏ana norma przemys∏owa

DIN 1283

30.10. 2002

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Dipl.-Ing. Rudolf Schlenker
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