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Η Εταιρία μας

Η PITELIS, είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τεχνικές και μηχανολογικές εφαρμογές
όπως επίσης με τη διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που αφορούν κυρίως τη
βιομηχανία. Η εταιρία μας ως επίσημος αντιπρόσωπος τηςASSALUB, μίας από τις μεγα
λύτερες βιομηχανίες αντλιών λίπανσης στην Ευρώπη, έχει ως βασικό στόχο την μείωση
των τριβών στα μηχανήματά σας, προσφέροντας εργοστασιακές αντλίες χειροκίνητης και
αυτοματοποιημένης λίπανσης υψηλής απόδοσης και διάρκειας ζωής. Τα 30 χρόνια παρο
χής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στον χώρο της βιομηχανίας, αναδεικνύουν το μέγεθος,
τη δυναμική μας και την ποιότητα των προϊόντων που παρέχουμε.

Αντλίες αέρος

Οι αντλίες αέρος χειροκίνητης λίπανσης είναι κινητές, περιλαμβάνουν μεταλλικά δοχεία,
μπορούν να αναρτηθούν σε τοίχους και παράλληλα να λειτουργήσουν ως μονάδες πλή
ρωσης πιστολιών γράσου. Με το άνοιγμα της βαλβίδας ψεκασμού ξεκινάει αυτόματα η
λειτουργία της αντλίας εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη ροή λίπανσης, διατίθενται σε αναλο
γίες πίεσης 1:6, 1:50 και 1:65 για αντλίες γράσου και 1:1, 1:3 και 1:6 για αντλίες λαδιού.
Επιπλέον, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εξαρτήματα όπως λάστιχα
αέρος και ψεκασμού, πνευματικά και ηλεκτρικά πιστόλια λίπανσης, μετρητές ροής, συν
δέσμους, βαλβίδες και ό,τι άλλο χρειάζεται για την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης μο
νάδας λίπανσης. Για όλες τις αντλίες παρέχεται 12μηνη εργοστασιακή εγγύηση.

Σχήμα 1: Κινητή μονάδα γράσου για
κάδο 1620 kg (Part No. 0102120) με
αντλία αέρος 1:65, καπάκι, πλάκα ακο
λουθίας, λάστιχο μετάγγισης 5 μέτρων,
zswivel, πιστόλι γράσου, καρότσι.
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Σχήμα 2: Μονάδα πλήρωσης γράσου,
αποτελούμενη από: (1) φορητή αντλία
αέρος (βλ. Σχ. 1), (2) βαλβίδα πλήρω
σης υψηλής πίεσης, (3) πιστόλι χειρός
και (4) διαφανές ρεζερβουάρ 0.32 kg.
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Αντλία γράσου 1:65 1/1 βαρέλι

Λάστιχο γράσου 1/4”, 2.0 μ.

Υδραυλικός σύνδεσμος

Προέκταση λάστιχου

Πιστόλι γράσου

Περιστρεφόμενο ρακόρ (Z)

Πλάκα ακολουθίας 1/1βαρελιού

Αντάπτορας

Kαρότσι

Ανέμη λάστιχου

Καπάκι 1/1βαρελιού

0102093

0102127

0067813

0904984

0043750

0053515

0102110

904757

907300

906993

0102116

Σχήμα 3: Μονάδα γράσου (Part No. 200111), με αντλία αέρος 1:65 1/1
βαρέλι, καρότσι μεταφοράς, λάστιχο 2 μέτρων, ανέμη με λάστιχο 15 μέ
τρων, πιστόλι γράσου και συνδέσμους.

(α) (β) (γ)
Σχήμα 4: Καινοτομία TotallyEmpty της Assalub η οποία εξασφαλίζει την
πλήρη εκμετάλλευση του γράσου ενός βαρελιού. Δείτε το βίντεο:

Με τις συμβατικές πλάκες ακολουθίας είναι σχεδόν αδύνατο να
αδειάσει εντελώς ένα βαρέλι γράσου, με αποτέλεσμα ένα ποσο
στό 20% να μένει αχρησιμοποίητο. Η καινοτομία της ASSALUB
έρχεται με το σχέδιο Totally Empty, το οποίο εξοπλίζει τις αντλίες
με μία επιπλέουσα πλάκα, βλ. Σχ. 4(α). Πιο συγκεκριμένα, καθώς
αδειάζει το δοχείο η επιπλέουσα πλάκα κατεβαίνει προς τα κάτω
μαζί με την αντλία. Όταν η πλάκα κατέρχεται στη βάση του βα
ρελιού, συνακόλουθα ο σωλήνας εισόδου της αντλίας φτάνει στο
κατώτερο σημείο, που σημαίνει ότι το βαρέλι έχει αδειάσει, βλ.
Σχ. 4(β). Μόλις το γράσο του βαρελιού εξαντλείται, η πλάκα ακο
λουθίας κάθεται σταθερά στη βάση του βαρελιού και θα πρέπει
να απελευθερώνεται χρησιμοποιώντας το πιστολιού συμπιεσμέ
νου αέρος (Part No. 902947), βλ. Σχ. 4(γ).
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