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LE yağlama ürünleri ile doldurulmuş PERMA FUTURA Tek Nokta otomatik yağlayıcı 

 

 
Ürün özellikleri: 
Elektrokimyasal 
Şeffaf, plastik gövde 
Korozif değil ve geri dönüşümlü 
Tam otomatik, güvenilir, bakım gereksiz 
Herhangi bir konumda, başaşağı dahi, su altında bile 
çalışır 
Çalışma Ortam sıcaklığı: 0°-  +40°C 
Sıcaklığa bağlı deşarj (tablo) 
Ürettiği basınç: maks. 4 bar 
NLGI 2’ye kadar gres ve yağlar 
Yağlayıcıya ve ortam sıcaklığına bağlı olarak hat 
uzunluğu: 1metre maks.  
Elektrolit sıvı: çevre dostu sitrik asit 
Yağlayıcı hacmi: 120cc  
4 deşarj süresi icin dört farklı renkte çalıştırma vidası: 
sarı = 1 ay; yeşil = 3 ay; kırmızı = 6 ay; gri = 12 ay 
Ex-proof 

 

İstediğiniz LE yağlama ürünü ile doldurulmuş PERMA otomatik yağlayıcılar 

    

 

 

Perma FUTURA tek noktalı yağlayıcı, yüksek korozyon, nem ve  
kontaminasyon ortamları için idealdir. Dayanıklı sızdırmaz plastik 
gövde, yağlayıcı hacminin gözle kontrol edilmesini sağlar. Futura 
hijyen gerektiren (gıda) veya metalin kullanılamadığı sert koşulların 
bulunduğu (kimya) sanayi uygulamaları için mükemmeldir. 
FUTURA dört farklı renkte aktivatör vidadan biriyle teslim edilir; 
vidanın rengi yağlayıcının deşarj dönemini belirler: renk seçiminize 
bağlı şekilde Futura’yı 1ay-3ay-6ay veya 12aylık bir süre içinde 
boşaltablirsiniz. Aktivatör vidası, Perma’nın içindeki pistonu ileri 
hareket ettiren ve yağlama noktasına sürekli olarak küçük miktar 
yağlayıcı enjekte eden basınç üretir. 
Perma FUTURA rulman ve burçların, kızakların, zincirlerin, açık 
dişlilerin ve diğer sistem bileşenlerinin tek noktadan yağlanması için 
uygundur. Madencilik, çelik, otomotiv endüstrisinde ve genel makine 
mühendisliğinde kullanılır. 

 

 

Avantajları: 
Manuel yağlamaya kıyasla geliştirilmiş emniyet 
ve düşük maliyet 
Kontrollü ve tutarlı yağlama - kısa aralıklarla 
küçük miktarlar 
Yüksek kontaminasyon koşullarında rulman 
contalarına sürekli taze yağlayıcı temini 
Harici güç kaynağı gerekli değil 
4 deşarj süresi mümkün (1, 3, 6 veya 12 ayda 
120cc) 
Yağlayıcı güvenilir bir şekilde tedarik edilir 
Yağlama noktasındaki gres/yağ kalitesi yüksek 
seviyede tutulur 
Şeffaf gövde sayesinde kolay kontrol 
Esnek bir boru ile yağlama noktasından 1 metre 
uzakta monte edilebilir 
Elle basit değişim - alet gerektirmez 
İşyeri güvenliğini arttırır, tehlikeli alanlarda 
güvenli ve güvenilir yağlama sağlar 

 

  

 

    
  

       
   

    

      

    

  

   

   

Sıcaklık 
˚C 

Deşarj 
süresi(Ay) 

Deşarj 
süresi(Ay) 

Deşarj 
süresi(Ay) 

Deşarj 
süresi(Ay) 

0 4 8 15 >18 
10 2 5 8 18 
20 1 3 6 12 
30 0.8 2 3 6 
40 0.6 1 2 3 

 
Aktivatör 
vida 

SARI YEŞİL KIRMIZI GRİ 

    
 

 

         


