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Optimális kenőolajszóró- és adagoló berendezés:

Az UNI-MICROSPRAY minimál-kenőolaj-szórás a következő területeken alkalmazható:

fúrás, marás, esztergálás, menetvágás, csiszolás, hajlítás, stancolás, nyújtás, lemezmegmunkálás, 
üregelés, profilok és csövek szalag- és körfűrészelése, lánc/fogaskerék/lineáris vezeték-kenés, 
folyékony közegek szórása a vegyipari technológiákban.

Előnyei:
      precízebb, takarékosabb, egységesebb, ultra vékony 
      kenőfilm, környezetkímélő, egyszerű kezelhetőség és
      karbantartás, nincs környezetszennyezés és a kenőanyag 
      sem ártalmas, utólag is felszerelhető igény szerinti 
      kialakításban.

      UNI-MICROSPRAY rendszer a legmegfelelőbb módja
      kenőanyag és más folyadékok felvitelének.
      Kenőanyagként szórható olaj és biológiailag lebomló 
      zsíralkohol alkalmazható.

      A minimális mennyiséget adagoló UNI-MICROSPRAY I
      rendszert a fémmegmunkálásban használják, fúráshoz, 
      menetfúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz, fűrészeléshez 
      és a forgács nélküli alakításhoz.

A rendszer jól bevált a minimális kenőolaj felhasználása miatt láncok, szállító szalagok és lineáris 
vezetékek kenésénél.

A speciális UNI hűtést, kenést vagy siklást elősegítő folyadékok kínálata, a mindenkori egyedi 
probléma megoldásához kiváló lehetőséget nyújtanak.

A forgácsoló szerszámgépek hagyományosan több ezer liter hűtő-, kenő emulziójához 
képest, itt óránként csak egy ujjhegynyi mennyiségű kenőanyag szükséges. 

A nagynyomású dugattyús szivattyúk 80 bar nyomáson 5-100 mm3/löket között fokozat- 
és problémamentesen dolgoznak, az UNI minimál-mennyiségű adagoló rendszerben.

Nagyobb szállítású szivattyú alkalmazása egyedi kérésre lehetséges. A kenőanyag mennyisége 
teljesen független a sűrített levegő nyomásától, sebességétől. Mivel a kenőanyag mennyiség 
a levegőtől nem függ, ezért a kenőanyagot nem csak porlasztani, hanem csepegtetni, vagy 
szórni is lehet. A rendszert csak be kell kötni a levegő-rendszerbe, a fúvókát pedig csak rögzíteni 
kell a szórandó szerszám, vagy gépelem közelében, és máris működőképes.



A berendezés házában megtalálható(k) a mikro-szivattyú(k), szelepek, pneumatikus ütemadók.
A házra alapkivitelben 1 literes tartály van szerelve (, igény szerint lehet nagyobb) üres állásjelzővel 
ellátva, valamint egy levegő csatlakozó, karbantartó egység található rajta.

Kiegészítő tartozékok a kenőanyagot szállító csövek, csatlakozó csavarok, fúvókák, fúvókacsövek, 
melyeket szintén szállítunk.

Az egyes alkatrészeket külön is meg lehet rendelni.

A szivattyú dugattyúk anyaga saválló acél, a tömítések anyaga viton és teflon, így csaknem 
minden kenőanyag felhasználható a rendszerben.

Egyedi igények kielégítésére is van mód. A vevő problémafelvetéseit örömmel fogadva 
kidolgozunk egy egyedi berendezést, amely megfelel a vevő alkalmazási körülményeinek.

Szabvány verzió 1+2

A mikro-szivattyúk száma (11-es tétel) függ azoktól a szóráshelyektől, amiket kiszolgál. Több
mikro-szivattyút ki lehet szolgálni egy frekvencia-generátorral (16-os tétel). Ha a mikro-szivattyúk 
különböző frekvenciákon vannak üzemeltetve, akkor ennek megfelelően több frekvencia-
generátorral kell ellátni.

Levegőnyomás: min. 3 bar
Levegőfelhasználás esetenként más és más, de pl. 1 mikro-szivattyú esetén 1 körfűrésznél: 30-40 Nl/min
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