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een micro-smering die mens noch milieu schaadt

Accu-Lube precisie doseerapparaten maken een exacte 
dosering van het smeermiddel op de snijkant van het 
gereedschap mogelijk. Verbruik is duidelijk meetbaar. 
Kleine smeermiddeldruppels worden door de luchtstroom 
nauwkeurig op de snijkant van het gereedschap 
getransporteerd zonder dat hierbij gevaarlijke dampen 
vrijkomen. Door het verbeterde modulaire systeem zijn 
Accu-Lube precisie doseerapparaten op maat en voor elke 
bewerking leverbaar.

Accu-Lube precisie doseerapparaten zorgen voor:
•	 Constante bevochtiging van snijgereedschap;
•	 Regelmatige toevoer van smeermiddel;
•	 Het laagste smeermiddelverbruik;
•	 Hoge snijcapaciteit van gereedschap door Accu-Lube 

smeermiddelen;
•	 Droog gereedschap, droge werkstukken alsook een 

droge machine.

Accu-Lube precisie doseerapparaten voor uitwendige 
smering
Een kleine hoeveelheid smeermiddel maakt een groot 
verschil tussen een droge bewerking en een minimale 
smering. Bij een droge bewerking wordt het werkstuk of 
het gereedschap niet bevochtigd, is er geen bescherming 
tegen warmteontwikkeling, alsook weinig kans op 
een verlengde standtijd van het gereedschap. Een 
microsmering met een minimale hoeveelheid smeermiddel 
en het precies aanbrengen van de smeermiddeldruppels 
op de snijkant van het gereedschap lossen deze 
problemen op.

De speciaal ontworpen Accu-Lube pomp verzekert een 
constante smeermiddeltoevoer vanaf het moment dat het 
apparaat is ingeschakeld totdat deze is uitgeschakeld. De 
zuigerpomp werkt met een constante precisie en brengt 
hierdoor het smeermiddel gelijkmatig en continu op de 
snijkant van het gereedschap aan.

Om de pompcyclus in de Accu-Lube zuigerpomp te 
activeren is perslucht nodig. Door de achterwaartse 
slag	van	de	pomp	wordt	een	gedefinieerde	nauwkeurige	
hoeveelheid smeermiddel in de kamer van de pomp 
gebracht. De voorwaartse slag van de pomp zorgt ervoor, 
dat het smeermiddel door een capillaire leiding in de 
luchtslang wordt gepompt.

Op deze manier worden alle Accu-Lube smeermiddelen 
op de snijkant van het gereedschap aangebracht.
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Componenten
Een Accu-Lube precisie doseerapparaat bestaat uit de volgende componenten en is uitgerust met koperen of aluminium 
pompen:

1. Aandrijving
Aan-/uitschakelaar.

Opties: elektromagnetische schakelaar, tuimelschakelaar, rolschakelaar, schuifventiel, voetregelaar, luchtaandrijving.

2. Luchtaanvoerklep
Regelt de hoeveelheid lucht die uit de sproeikop komt. Elke aluminium pomp heeft een reigen persluchtregelaar en kan 
onafhankelijk werken.

3. instelknoppen smeermiddeltoevoer
De instelbare schroef regelt de gewenste hoeveelheid smeermiddel.

4. Frequentieregelaar
Hiermee stelt u de werkfrequentie van de pomp in. 
Pneumatische uitvoering : 5 - 180 pulsen/min.
Elektrische uitvoering : 1 - 128 pulsen/min.
Elektromagnetische schakelaar : naar keuze programmeerbaar

5. metalen behuizing

6. Bevestigingssyteem
Voorgeboorde gaten voor het permanent bevestigen van het doseerapparaat op een machine c.q. voor bevestiging van de 
magneten op de metalen behuizing.

7. Persluchtaansluiting
Minimaal 4 bar, maximaal 10 bar.

8. Luchtfilter

9. smeermiddelreservoir
Afmetingen: 0.3l, 1l, 2l, 3l, ook beschikbaar met een niveaubewaking.

10. nozzles
Voor	cirkel-	en	lintzagen,	koperen,	stalen	en	loc-line	sproeikoppen,	flexibele	metalen	sproeikoppen,	roterende	en	speciale	
sproeikoppen.

11. Accu-Lube smeermiddel

simpele precisie doseerapparaten
Naast de standaard doseerapparaten bestaan er ook simpele uitvoeringen, zonder 
omkasting. Dit simpele doseerapparaat, uitgerust met een 0.3l reservoir 1 pomp, 1 
coax-kabel met loc-line sproeikop, is met een magneet gemakkelijk op elk metalen 
oppervlak aan te brengen. Eenmaal aan de persluchtvoorziening aangesloten, kan het 
onmiddellijk in werking treden.

Een gemakkelijke uitvoering voor eenvoudige boor-, frees- en zaagbewerkingen.
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toepassingen
Accu-Lube precisie doseerapparaten zijn inzetbaar bij:
•	 Lintzagen;
•	 Cirkelzagen;
•	 Frezen;
•	 Boren;
•	 Draadsnijden;
•	 Ponsen;
•	 Brootsen;
•	 Draadwalsen;
•	 Afschuinen;
•	 Stansen;
•	 Koudrolvormen;
•	 Groeven;
•	 Buigen;
•	 Opruwen;
•	 Vormen.

En bij veel andere industrieën.

Accessoires
Een Accu-Lube precisie doseerapparaat is samen te stellen aan de hand van uw eisen 
en wensen. Onderstaande accessoires zijn leverbaar:
•	 Aluminium pompen;
•	 Koperen pompen;
•	 Sproeikoppen voor lintzagen;
•	 Sproeikoppen voor cirkelzagen;
•	 Flexibele sproeikoppen;
•	 Loc-line sproeikoppen;
•	 Koperen/stalen sproeikoppen met bevestigingsblokje;
•	 Spuitmonden;
•	 Roterende spuitmonden;
•	 Speciale sproeikoppen.

De keuze van de juiste sproeikop waarborgt een exacte en correcte dosering van het 
smeermiddel op de snijkant van het gereedschap. Vraag ons advies voor het beste 
resultaat.


