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Impressum 
Zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/UE, 
instrukcja monta u i instrukcji obsługi są 
integralnymi czę ciami opisanego produktu i muszą 
być przechowywane w celu zastosowania w 
przyszło ci. 

Instrukcja monta u oraz instrukcja obsługi zostały 
sporządzone zgodnie z typowymi normami i 

zasadami dotyczącymi dokumentacji technicznej, 
zamieszczonymi w normach VDI 4500 oraz EN 292. 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Ta dokumentacja jest chroniona prawami 

autorskimi. Wszelkie prawa dotyczące 
rozpowszechniania fotomechanicznego, powielania 

oraz udostępniania z zastosowaniem innych 
technologii (np. informatycznych, zapis na no nikach 
danych i w sieciach informatycznych) cało ci lub 
elementów dokumentacji mo e być wykonywane 
wyłącznie przez firmę SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. 

Zmiany techniczne i korekty zastrze one. 

Serwis 
W przypadku pytań dotyczących zagadnień 
technicznych prosimy o kontakt z: 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Zakład Berlin 

Motzener Straße 35/37 

12277 Berlin 

Niemcy 

Tel. +49 (0)30 72002-0 

Faks +49 (0)30 72002-111 

Zakład Hockenheim 

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim 

Niemcy 

Tel. +49 (0)62 05 27-0 

Faks +49 (0)62 05 27-101 

lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/schmierung 
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dotyczy produktu: 

 

Jednotłokowa pompa ze zbiornikiem 

 

typoszeregów 

 

POE.., POEP.. 

PFE.., PFEP.. 

 

objęty jest naszą deklaracją zgodno ci z 
podstawowym wymaganiom zawartym w 

dyrektywach rady ujednolicania przepisów prawnych 

państw członkowskich. 

 

 Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/UE 

 Kompatybilno ć elektromagnetyczna 
2014/30/UE 

 Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  

 

 

Niniejszym deklarujemy, e wy ej wymienione 

urządzenie jest zgodnie z dyrektywą maszynową 
UE 2006/42/EG, załącznik II czę ć B 

przystosowane do integracji w innej maszynie  / 

współpracy z inną maszyną. Zakres 
odpowiedzialno ci zdefiniowany w dyrektywie UE 
zabrania uruchomienia urządzenia do momentu 

potwierdzenia, e maszyna, w której dany produkt 
będzie stosowany, odpowiada wymogom tej 
dyrektywy. 

 

Wskazówki: 

(a) Niniejsza deklaracja dotyczy zgodno ci produktu 
z zapisami wspomnianych dyrektyw, nie stanowi 

natomiast dokumentacji parametrów i 

wła ciwo ci. 

(b) Stosuj się do wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, zamieszczonych w 
dokumentacji dołączonej do produktu. 

(c) Uruchomienie poni szego produktu jest 
zabronione do momentu potwierdzenia, e 
maszyna, pojazd lub inne urządzenie w którym 
produkt zostanie zastosowany, odpowiadają 
zapisom i wymaganiom odpowiednich dyrektyw. 

(d) Eksploatacja produktu z zastosowaniem 

nietypowego zasilania elektrycznego oraz 

niezastosowanie się do wskazówek 
instalacyjnych mo e mieć wpływ na własno ci 

 

elektromagnetyczne i na bezpieczeństwo 

elektryczne urządzenia. 
 

Wskazówka do dyrektywy niskonapięciowej 
2104/35/UE 

Zadania ochronne dyrektywy niskonapęciowej 
2014/35/UE są utrzymane zgodnie z tre cią 
załącznika I, nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 
2006/42/UE. 

 

Wskazówka do dyrektywy dotyczącej maszyn 

hydraulicznych 2104/68/UE 

Urządzenie nie osiąga warto ci granicznych 
okre lonych w artykule 4, paragraf 1, litera (a), cyfra 
(i) i zgodnie z artykułem 4, rozdział 3, nie nale y do 
obszaru zastosowania okre lonego w dyrektywie 
dotyczącej maszyn hydraulicznych 2014/68/UE. 

 

Deklaracja monta u jest składowym elementem 
dokumentacji i nale y do zakresu dostawy 
urządzenia. 
 

Informacje dotyczące deklaracji UE dotyczącej zabudowy urządzenia 
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Informacje ogólne 
Wyja nienia dotyczące symboli i 

wskazówek 

Poni sze symbole towarzyszą wszystkim 
wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa 
zastosowanym w poni szej instrukcji monta u. 
Dotyczą one szczególnego zagro enia osób, 
przedmiotów lub rodowiska naturalnego. 
 

Uwzględnij tre ć takich wskazówek i zachowaj 

szczególną ostro no ć. Przeka  wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa tak e innym pracownikom. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Symbole ostrzegawcze 

 

Symbol Norma Znaczenie 

 

DIN 4844-2 W000 Ogólne 

niebezpieczeństwo 

 

DIN 4844-2 W008 Napięcie elektryczne 

 

DIN 4844-2 W026 Gorąca powierzchnia 

 

DIN 4844-2 W028 Niebezpieczeństwo 
utraty przyczepno ci 

Wskazówki zamontowane na urządzeniu, jak np 

 

o strzałka oznaczenia kierunku obrotów 

o oznaczenie przyłączy płynów 

 

muszą być bezwzględnie stosowane i muszą być 
utrzymywane w stanie pełnej czytelno ci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa oraz ich znaczenie 

Ostrzeżenie Znaczenie 

Niebezpiecz

eństwo! 
niebezpieczeństwo wystąpienia obra eń 
ciała 

Uwaga! szkody materialne lub zanieczyszczenie 

rodowiska naturalnego 

Wskazówka! informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator ponosi pełną odpowiedzialno ć! 
 

Dokładnie przeczytaj instrukcję monta u i zastosuj 
się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 

 

 Wskazówka! 

Nie wszystkie podane poni ej symbole muszą 
występować tak e w instrukcji monta u. 
 

 

 

 

 
Tabela 3. Symbole informacyjne 

 

Znak Znaczenie 

 

Wskazówka 

 wzywa do wykonania okre lonych 
czynno ci 

o w przypadku list 

 oznacza inne sytuacje, przyczyny lub 

skutki 

 towarzyszy dodatkowym wskazówkom 
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pusta strona 
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Jednotłokowa pompa ze zbiornikiem 
do systemów centralnego smarowania 
 

 

Seria produktu: 
 

POE.., POEP.., 

PFE.., PFEP.. 
 

Instrukcja montażowa 
zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/UE 
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1. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

Wła ciciel niniejszego urządzenia musi 
zagwarantować, e wszystkie osoby 
zaanga owane w monta , eksploatację, 
konserwację oraz naprawy urządzenia 
zapoznały się z tre cią instrukcji monta u. 
Instrukcja monta u musi znajdować się w 
pobli u maszyny. 

 

Pamiętaj, e instrukcja monta u jest 
składowym elementem produktu i musi 
być przekazana kolejnemu wła cicielowi w 
przypadku sprzeda y urządzenia. 

 

Opisany produkt został wytworzony z 
zastosowaniem ogólnie uznanych zasad 

technicznych i dotyczących bezpieczeństwa pracy 
oraz zapobiegania wypadkom. Mimo to, eksploatacja 

produktu mo e wiązać się z niebezpieczeństwem 
odniesienia obra eń ciała lub wystąpienia szkód 
materialnych. Produkt  

mo e być z tego względu eksploatowany wyłącznie 
w idealnym stanie technicznym i z uwzględnieniem 
tre ci instrukcji monta u. Natychmiast usuwaj 
usterki pogarszające bezpieczeństwo pracy. 
 

 

 

 

 

Przepisy prawne i inne, dotyczące 
zapobiegania wypadkom przy pracy oraz 

ochrony rodowiska są uzupełnieniem 
tre ci niniejszej instrukcji monta u. 

 

1.1. Zastosowanie zgodne z 

przeznaczeniem 

Wszystkie produkty firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH mogą być 
stosowne wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w instrukcji monta u. 
 

Opisany produkt słu y do zasilania smarem 
systemów centralnego smarowania i jest 

przystosowany do eksploatacji w systemach 

centralnego smarowania. Inne zastosowanie jest 

niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. 
 

W szczególno ci oznacza to, e napełnianie 
systemów centralnego smarowania i ich 

komponentów substancjami i mieszaninami 

niebezpiecznymi zgodnie z załącznikiem 1 czę ci 2-5 

rozporządzenia CLP (UE 1272/2008) dopuszczalne 
jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej 
zgody firmy SKF. Dotyczy to tak e tłoczenia oraz/lub 
dystrybucji takich substancji. 

 

Opisany produkt nie jest przeznaczony i nie jest 

atestowany do stosowania w połączeniu z gazami, 

gazami płynnymi, gazami rozpuszczonymi pod 
ci nieniem, oparami i takimi przewodami, których 

ci nienie pary, w dozwolonej temperaturze 

maksymalnej jest wy sze od zwykłego ci nienia 
atmosferycznego o ponad 0,5 bara (1013 mbar). 

 

Je eli nie podano inaczej, produkty oferowane przez 
firmę SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 
są przeznaczone do eksploatacji w obszarach 
zagro onych wybuchem zgodnie z normą ATEX 
94/9/UE. 

 

1.2. Uprawniony personel 

Produkty opisane w instrukcji monta u mogą być 
montowane, obsługiwane, konserwowane i 
naprawiane wyłącznie przez odpowiedni personel. 
Wykwalifikowany personel to osoby przeszkolone i 

wskazane przez wła ciciela końcowego urządzenia. 
Wykształcenie, do wiadczenie i przeszkolenie tych 

osób gwarantuje znajomo ć odpowiednich norm, 
ustaleń, przepisów zapobiegania wypadkom przy 
pracy oraz parametrów monta owych. Osoby takie 
są uprawnione do wykonywania odpowiednich 
czynno ci i są wstanie rozpoznać oraz zapobiec 
mo liwym zagro eniom. 
 

Definicja odpowiednio przeszkolonego pracownika 

oraz zakaz wykonywania pracy przez osoby bez 

odpowiedniej wiedzy są opisane w normie 

 DIN VDE 0105 lub w normie IEC 364. 
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1.3. Niebezpieczeństwo związane z 
prądem elektrycznym 

Przyłącze elektryczne opisanego produktu mo e być 
wykonywane wyłącznie przez odpowiednio 
wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników i z 

zachowaniem odpowiednich warunków i przepisów 

dotyczących przyłączy (np. DIN, VDE). 
Nieprawidłowe podłączenie produktu mo e 
spowodować powa ne szkody rzeczowe i obra enia 
ciała. 
 

Niebezpieczeństwo!  
Wykonywanie czynno ci przy podłączonych 
do zasilania elektrycznego urządzeniach 
mo e być przyczyną odniesienia obra eń 
ciała. 
Czynno ci monta owe, konserwacyjne i 
naprawy mogą być wykonywane przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel 

wyłącznie po odłączeniu urządzenia od 
zasilania elektrycznego. Przed otwarciem 

elementów urządzenia konieczne jest 
odłączenie zasilania elektrycznego. 

 

1.4. Niebezpieczeństwo związane z 
układami wysokiego ci nienia 

Niebezpieczeństwo! 
W trakcie pracy, systemy centralnego 

smarowania znajdują się pod ci nieniem. Z 
tego względu, przed rozpoczęciem 
czynno ci monta owych, konserwacyjnych 
oraz napraw systemów centralnego 

smarowania oraz zmian i napraw 

urządzenia, konieczne jest odprę enie 
systemów. 

 

1.5. Niebezpieczeństwo związane ze 
sprę onym powietrzem 

Niebezpieczeństwo! 
W trakcie pracy, opisany produkt znajduje 

się pod ci nieniem. Z tego względu, przed 
rozpoczęciem czynno ci monta owych, 
konserwacyjnych oraz napraw produktu 

oraz zmian i napraw urządzenia, konieczne 
jest odprę enie systemów. 

 

W zale no ci od wersji, produkt mo e być zasilany 
pneumatycznie. 

 

1.6. Niebezpieczeństwo związane z 
elementami obcią onymi sprę ynami 

Niebezpieczeństwo! 
Opisany produkt w wersji sterowanej 

ręcznie jest wyposa ony w dźwignię 
sterowania doci niętą sprę yną. Zwracamy 
uwagę, e po wykorzystaniu, dźwignia 
powraca do poło enia wyj ciowego w 
wyniku działania siły sprę yny. Oznacza to 
niebezpieczeństwo zmia d enia czę ci ciała 
operatora. 

 

W zale no ci od wersji, produkt mo e być sterowany 
ręcznie. 
 

1.7. Gwarancja i odpowiedzialno ć 

Roszczenia gwarancyjne i inne kierowane pod 

adresem firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH nie będą uwzględniane w przypadku: 
 

o zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, 

o nieprawidłowego monta u / demonta u lub 
nieprawidłowej eksploatacji, 

o zastosowania nieodpowiednich lub 

zanieczyszczonych rodków smarnych, 
o nieprawidłowego wykonania lub niewykonania 

czynno ci konserwacyjnych lub napraw, 
o zastosowania nieoryginalnych czę ci zamiennych, 
o zmian lub modyfikacji wykonanych bez pisemnej 

zgody firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH, 

o niezastosowania się do wskazówek dotyczących 
transportu i składowania. 
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2. rodki smarne 
2.1. Informacje ogólne 

Wszystkie produkty firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH mogą być 
stosowne wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w instrukcji monta u. 
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza 

u ycie produktu w celu realizacji centralnego 
smarowania / smarowania ło ysk i par ciernych z 

zastosowaniem rodka smarnego, z uwzględnieniem 
fizycznych warto ci granicznych, podanych w 
dokumentacji danego urządzenia. Dotyczy to np. 
instrukcji monta u/eksploatacji oraz dokumentacji 
produktu takiej jak np. rysunki techniczne i katalogi. 

 

W szczególno ci zwracamy uwagę, e substancje 
niebezpieczne dowolnego rodzaju, w szczególno ci 
substancje wyszczególnione w dyrektywie UE nr 

67/548/UE, artykuł 2, ust. 2, które zostały 
sklasyfikowane jako niebezpieczne, mogą być 
wlewane do systemów centralnego smarowania i ich 

elementów oraz w nich transportowane lub 

rozprowadzane wyłącznie po konsultacji z SKF 

i otrzymaniu od firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH zgody na pi mie. 
 

Systemy smarowania produkowane przez SKF oraz 

ich elementy nie są zatwierdzone do stosowania 

w połączeniu z gazami, gazami płynnymi, gazami 
rozpuszczonymi pod ci nieniem, oparami i takimi 

przewodami, których ci nienie pary, w dozwolonej 

temperaturze maksymalnej jest wy sze od zwykłego 
ci nienia atmosferycznego o ponad 0,5 bara (1013 

mbar). 

 

Przed zastosowaniem urządzenia do tłoczenia 
innych substancji, które nie są ani rodkami 
smarnymi, ani materiałami niebezpiecznymi, 
konieczne jest przeprowadzenie pisemnych 

konsultacji z firmą SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. 

 

rodki smarne są klasyfikowane przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH jako element 

konstrukcyjny, wymagający odpowiedniego doboru 
w ramach tworzenia konstrukcji i specyfikacji 

systemów centralnego smarowania. Własno ci 
smarne rodków smarnych muszą zostać 
uwzględnione. 

 

2.2. Dobór rodków smarnych 

Uwzględnij wskazówki producenta 
maszyny, dotyczące stosowania 
odpowiednich rodków smarnych. 

 

Uwaga! 

Zapotrzebowanie na ilo ć rodka smarnego 
dla danego punktu smarowania jest 

podawane przez producenta danego 

ło yska lub maszyny. Nale y bezwzględnie 
zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilo ci 
rodka smarnego do ka dego punktu 

smarowania. W przeciwnym przypadku 

mo e doj ć do niewystarczającego 
smarowania, prowadzącego do 
uszkodzenia lub awarii ło yska. 

Wła ciwy dobór rodka smarnego do specyfiki 

danego zastosowania dokonywany jest przez 

producenta ło yska lub operatora 
maszyny/urządzenia wraz z producentem rodka 
smarnego. Dobór ten winien uwzględniać typ 
smarowanego ło yska/punkty tarcia, obcią enia 
występujące w trakcie eksploatacji oraz warunki 

otoczenia, a tak e aspekty związane z ochroną 
rodowiska naturalnego oraz kosztami eksploatacji. 

 

W razie potrzeby, firma SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH udzieli pomocy w 

doborze komponentów wła ciwych do 
tłoczenia wybranego rodka trwałego oraz 
w planowaniu i dostosowaniu systemu 

centralnego smarowania. 

 

Prosimy o kontakt z najbli szym oddziałem firmy 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH w 

przypadku dalszych pytań dotyczących rodków 
smarnych. W razie potrzeby oferujemy tak e 
mo liwo ć wykonania w naszym laboratorium 
testów rodków smarnych w celu sprawdzenia 
mo liwo ci ich zastosowania w systemach 
centralnego smarowania. 

 

Zestawienie oferowanych przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH rodków 
smarnych mo e zostać dostarczone przez najbli szy 
serwis firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH. 
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2.3. Atestowane rodki smarne 

Uwaga! 

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
atestowanych rodków smarnych. 
Stosowanie nieprawidłowych rodków 
smarnych mo e spowodować awarię 
produktu oraz szkody materialne. 

 

Uwaga! 

Mieszanie ró nych rodków smarnych jest 
niedopuszczalne, poniewa  mo e 
spowodować uszkodzenia i konieczno ć 
pracochłonnego czyszczenia produktu / 
systemu centralnego smarowania. W celu 

uniknięcia pomyłek, zaleca się odpowiednie 
rozró nienie stosowanych rodków 
smarnych poprzez zamocowanie na 

pojemniku odpowiednich oznaczeń. 
 

Opisywany produkt mo e być eksploatowany z 
zastosowaniem rodków smarnych 
wyszczególnionych w danych technicznych.  

 

Zwracamy uwagę, niektóre rodki smarne o 
parametrach zgodnych z wymaganiami, nie mogą 
być stosowane w systemach centralnego 
smarowania ze względu na inne własno ci. Dotyczy 
to na przykład syntetycznych rodków smarnych, 
które mogą spowodować uszkodzenia uszczelniaczy. 
 

2.4. rodki smarne i rodowisko naturalne 

Uwaga! 

rodki smarne mogą spowodować 
zanieczyszczenie gleby i wód. rodki 
smarne muszą być utylizowane w 
prawidłowy sposób. Stosuj się do 
krajowych przepisów dotyczących utylizacji 
rodków smarnych. 

 

Pamiętaj, e rodki smarne są szkodliwymi dla 
rodowiska naturalnego substancjami łatwopalnymi. 

Ich transport, składowanie i stosowanie wymaga 
zapewnienia odpowiednich rodków ostro no ci. 
Informacje dotyczące transportu, składowania, 
stosowania i zagro enia rodowiska naturalnego 
zamieszczone są na kartach charakterystyk 

dostarczonych przez producenta rodka smarnego. 
Karta charakterystyki rodka smarnego mo e zostać 
uzyskana u producenta rodka smarnego. 
 

2.5. Niebezpieczeństwo związane ze 
rodkami smarnymi 

Niebezpieczeństwo! 
Systemy centralnego smarowania muszą 
być szczelne Wyciekły rodek smarny jest 
źródłem zagro enia i mo e spowodować 
utratę przyczepno ci oraz obra enia ciała. 
W trakcie monta u, pracy oraz konserwacji 
i napraw systemów centralnego 

smarowania zwracaj uwagę na wszelkie 
nieszczelno ci. Natychmiast usuwaj 

nieszczelno ci. 

rodek smarny wyciekający z systemów centralnego 
smarowania jest źródłem du ego zagro enia. 
Wyciekły rodek smarny jest źródłem zagro enia i 
mo e spowodować utratę przyczepno ci oraz 
obra enia ciała osób albo szkody materialne. 

 

Zastosuj się do tre ci wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa 
zamieszczonych na  karcie 

charakterystyki rodka smarnego. 
 

rodki smarne to substancje niebezpieczne. 
Koniecznie zastosuj się do wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa zamieszczonych na karcie 

charakterystyki rodka smarnego. Karta 
charakterystyki mo e zostać uzyskana od 
producenta danego rodka smarnego. 
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3. Budowa i działanie 
3.1. Wersje urządzenia 

Pompy jednotłokowe występują w wersji 
przystosowanej albo do tłoczenia oleju albo do 
tłoczeniu smaru płynnego. Urządzenia są dostępne 
ze zbiornikami oleju o trzech wielko ciach. W 
zale no ci od wersji, urządzenia mogą być 
sterowane ręcznie lub pneumatycznie. Opcjonalnie 
mo liwe jest zastosowanie kontroli poziomu 
napełnienia.  
 

W przypadku pomp jednotłokowych, tworzenie 
smaru ciekłego mo e być realizowane po 
przyłączeniu czujnika poziomu napełnienia 
połączonego za pomocą przewodu (W1) lub 

czterostykowej wtyczki okrągłej M8x1 (W2). W 
przypadku pomp jednotłokowych, przyłączenie 
elektryczne czujnika poziomu napełnienia następuje 
za po rednictwem wtyczki okrągłej M12x1 (W). 
 

Wyposa enie pompy jednotłokowej ze zbiornikiem 
jest opisane na  tabliczce znamionowej   lub w 

dokumentacji technicznej.. Umieszczona obok  

tabela zawiera wyja nienia dotyczące oznaczenia. 
 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

 

 

Tabela 4. Oznaczenie 

    Przykład oznaczenia   P  O  E  P - 15  - 1.0  W2 

          

 Pompa tłokowa         

 rodek smarny         

 Odprę enie po ka dym skoku         

 Napęd (typ uruchomienia)         

 Wydajno ć/skok w cm3         

 Pojemno ć zbiornika rodka 
smarnego w l 

        

 Kontrola poziomu napełnienia 
(opcja) 

        

          

rodek smarny: O: Olej; Napęd: bez oznaczenia: Sterowanie ręczne 

 F: Smar płynny  P: napęd pneumatyczny 
 

Wielko ci zbiornika rodka smarnego: 0,5; 1,0 oraz 1,7 l 
 

Kontrola poziomu napełnienia: W1: z przewodem 2m (dotyczy tylko PFE(P) >> tłoczenie smaru ciekłego) 
 W2: z czterostykową wtyczką okrągłą M8x1 (dotyczy tylko PFE(P) >> tłoczenie smaru ciekłego) 
 W: z czterostykową wtyczką okrągłą M12x1 (dotyczy tylko POE(P) >> wydajno ć tłoczenia oleju 

 (Kontrola stanu napełnienia tylko dla zbiorników o pojemno ci 1,0 i 1,7 l) 
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3.2. Budowa 

 Ekran 1 przedstawia ogólną budowę pompy 
jednotłokowej POE/PFE lub POEP/PFEP. Na 
obudowie pompy (3) znajduje się zbiornik rodka 
smarnego (1). W górnej czę ci zbiornika rodka 
smarnego umieszczony jest otwór napełniający (2) z 

sitkiem (7). Pozycje (10) i (11) przedstawiają czujnik 
poziomu napełnienia dla danej wersji urządzenia. 
 

Po bokach obudowy znajdują się dwa, le ące 
naprzeciw siebie wyj cia (5) umo liwiające 
przyłączenie rur systemu centralnego smarowania 
oraz dodatkowe przyłącze napełniania (6) za 
pomocą specjalnej pompy. Zakres dostawy obejmuje 
tak e umieszczone po prawej stronie wyj cie 
za lepione rubą. 
 

W zale no ci od wersji, pompa jednotłokowa jest 
wyposa ona w sterowanie dźwignią ręczną (8) lub za 
po rednictwem przyłącza pneumatycznego (9). 
Dalsze wskazówki dotyczące poszczególnych 
przyłączy zamieszczono w  rozdziale 4, „Instrukcja 

monta owa“. 
 

Pompa jednotłokowa jest wyposa ona w zawór 

odprę ający oraz zawór ograniczania ci nienia. 
 

3.3. Działanie 

3.3.1. Zasada działania 

Uruchomienie pompy jednotłokowej powoduje 
tłoczenie rodka smarnego przez tłok z komory 
podci nieniowej do rozdzielaczy tłokowych systemu 
centralnego smarowania. 

Nagromadzone ci nienie systemu powoduje 
tłoczenie osobnej porcji zgromadzonego w 
rozdzielaczach tłokowych smaru do ka dego punktu 
smarowania. W przypadku wej ciowych rozdzielaczy 
smarowania jednocze nie następuje skok roboczy 
pompy jednotłokowej, w przypadku wyj ciowych 

rozdzielaczy smarowania, następuje to dopiero po 
operacji odprę enia. 
 

Po wykonaniu skoku roboczego, tłok sterowania 
pompy jednotłokowej powraca do poło enia 
wyj ciowego i zasysa rodek smarny z komory 
podci nieniowej. Jednocze nie następuje odprę anie 
głównego przewodu systemu centralnego 

smarowania za po rednictwem zaworu 
odprę ającego. Umo liwia to przetłoczenie rodka 
smarnego znajdującego się w komorach dozowania 
rozdzielacza tłokowego do odpowiednich komór 
tłoczenia. Po zakończeniu tego etapu, rozdzielacze 

są gotowe do pracy. 
 

Zawór ograniczenia ci nienia otwiera się po 
przekroczeniu granicznej warto ci ci nienia w 
głównym przewodzie systemu centralnego 
smarowania ( dokumentacja techniczna). rodek 
smarny powraca do zbiornika rodka smarnego. 
 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

 Ekran 2 oraz  Ekran 3 przedstawiają schemat 
hydrauliczny pompy jednotłokowej w zale no ci od 
rodzaju sterowania. 

 

3.3.2. Warto ć przyłączeniowa 

Ka dy skok roboczy pompy jednotłokowej wywołuje 
operację smarowania. Z tego względu, warto ć 
przyłączeniowa systemu centralnego smarowania 
nie mo e być większa ni  2/3 wydajno ci tłoczenia 
pompy jednotłokowej. Zapewnia to rezerwę 
konieczną do wytworzenia odpowiedniego ci nienia 
w systemie centralnego smarowania. 

 

Warto ć przyłączeniowa mo e zostać w przybli eniu 
obliczona w następujący sposób: 
 

Warto ć przyłączeniowa 

Suma wszystkich porcji rozdzielaczy urządzenia 

+ 25% tej warto ci (dodatek bezpieczeństwa) 
+ 1 cm3 na metr długo ci przewodu głównego 

    (straty rozprę ne, dotyczy tylko przewodów 
elastycznych) 

+ straty ci liwo ci zgodnie lt.  Tabela 5 

    (dotyczy tylko urządzeń do tłoczenia smaru) 
 

Tabela 5. Starty ci liwo ci w przewodach 
rurowych w przypadku smarów w 

cm³/m 

Rura 

6 x 0,7 

Rura 

8 x 0,7 

Rura 

10 x 0,7 

0,17 0,34 0,58 
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Wskazówka 

Wymiary bez tolerancji są przybli one 
i słu ą tylko ogólnej orientacji 
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3.3.3. Kontrola poziomu napełnienia 

Pompa jednotłokowa do tłoczenia oleju 

Kontrola poziomu napełnienia jest realizowana za 
po rednictwem czujnika pływakowego. Przyłącze 
elektryczne czujnika pływakowego to okrągła, 
czterostykowa wtyczka M12x1. 

 

Czujnik pływakowy jest normalnie zamknięty, tzn. 
wyj cie elektryczne czujnika pływakowego jest pod 
napięciem po napełnieniu zbiornika rodka 
smarnego. W ten sposób realizowana jest tak e 
kontrola przerwania przewodu przyłączeniowego. 
 

Pompa jednotłokowa do tłoczenia smaru ciekłego 

Kontrola poziomu napełnienia jest realizowana za 

po rednictwem czujnika pojemno ciowego. 
Pojemno ciowy czujnik poziomu napełnienia jest 
podłączony za po rednictwem czterostykowej, 
okrągłej wtyczki M8x1 lub bezpo rednio za pomocą 
kabla. Pojemno ciowy czujnik poziomu napełnienia 
mo e być stykiem typu zamkniętego lub otwartego. 
 

Dalsze wskazówki dotyczące przyłącza elektrycznego 
zamieszczono w  rozdziale 4.4, „Przyłącze 
elektryczne (pompy jednotłokowe z kontrolą poziomu 
napełnienia)“ oraz w  dokumentacji technicznej. 

 

 
Ekran 2. Schemat hydrauliczny ręcznie 

sterowanej pompy jednotłokowej 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ekran 3. Schemat hydrauliczny pneumatycznie 

sterowanej pompy jednotłokowej 

Ekran 1. Budowa pompy jednotłokowej 
(rysunek schematyczny, zmiany zastrzeżone) 
A - wersja do smaru płynnego, sterowanie 
ręczne 

B -  Wersja do oleju, sterowanie pneumatyczne 

 Sterowanie 

1 Zbiornik rodka smarnego 

2 Otwór napełniania z zamknięciem 

3 Obudowa pompy 

4 Kołnierz przyłączeniowy 

5 Wyj cie ze rubą za lepiającą 

6 Przyłącze napełniania 

7 Sitko (wersja do tłoczenia oleju) 
8 Dźwignia ręczna 

9 Przyłącze pneumatyczne 

10 Czujnik pływakowy 
11 Pojemno ciowy czujnik poziomu napełnienia 
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4. Instrukcja montażowa 
4.1. Informacje ogólne 

Produkty opisane w instrukcji monta u mogą być 
montowane, obsługiwane, konserwowane i 
naprawiane wyłącznie przez odpowiedni personel. 

Wykwalifikowany personel to osoby przeszkolone i 

wskazane przez wła ciciela końcowego urządzenia. 
Wykształcenie, do wiadczenie i przeszkolenie tych 
osób gwarantuje znajomo ć odpowiednich norm, 
ustaleń, przepisów zapobiegania wypadkom przy 

pracy oraz parametrów roboczych. Osoby takie są 
uprawnione do wykonywania odpowiednich 

czynno ci i są wstanie rozpoznać oraz zapobiec 
mo liwym zagro eniom. 
 

Definicja odpowiednio przeszkolonego pracownika 

oraz zakaz wykonywania pracy przez osoby bez 

odpowiedniej wiedzy są opisane w normie 

 DIN VDE 0105 lub w normie IEC 364. 

 

Przed monta em/ustawieniem produktu usuń 
materiał opakowania oraz ew. zabezpieczenia 
transportowe (np. za lepki). Materiał transportowe 
nale y przechowywać a  do wyja nienia wszelkich 

nie cisło ci. 
 

Uwaga! 

Produkt nie mo e być przewracany lub 
przerzucany. 

 

W trakcie wszystkich czynno ci monta owych 
dotyczących maszyny zastosuj się do lokalnych 

przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz 
do odpowiednich zakładowych przepisów 

dotyczących eksploatacji i czynno ci 
konserwacyjnych, okre lonych przez wła ciciela. 
 

4.2. Ustawienie i budowa 

Pompy jednotłokowe są dostarczane po ich 
zakonserwowaniu olejem. W razie potrzeby, przed 

ustawieniem pompy konieczne mo e okazać się jej 
oczyszczenie z zastosowaniem dostępnych w handlu, 
łagodnych rodków czyszczących. 
 

Pompa jednotłokowa winna być chroniona przed 
wilgocią i drganiami. Nale y zagwarantować dostęp 
konieczny do jej zamontowania oraz do wykonania 

wszystkich innych czynno ci instalacyjnych i do 

łatwego napełnienia pompy. 
 

Zapewnij wystarczającą wentylację w celu uniknięcia 
nadmiernego wzrostu temperatury pompy 

jednotłokowej. Zakres dopuszczalnej temperatury 
otoczenia zamieszczono w dokumentacji 

technicznej. 

 

Dane techniczne dotyczące produktu 

zamieszczono w  odpowiedniej 

dokumentacji. W przypadku braku 

dokumentacji, mo e ona być dostarczona 
przez firmę SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH. 

 

Urządzenie nale y zamontować  w pionie, zgodnie z 
tre cią dokumentacji technicznej. 

Poziom napełnienia zbiorników rodka smarnego 
oraz inne optyczne przyrządy kontrolne muszą być 
dobrze widoczne. 

 

W przypadku pomp jednotłokowych ze sterowaniem 
ręcznym, zapewnij przestrzeń konieczną do ruchu 
dźwigni ręcznej. 
 

Otwory monta owe mocowania ciennego pompy 

jednotłokowej wykonaj zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w  rozdziale 4.3., „Wymiary 

przyłączeniowe“. 
 

Uwaga! 

W trakcie monta u, w szczególno ci w 
trakcie wiercenia, konieczne jest 

uwzględnienie następujących zaleceń: 
 

o Uło one przewody zasilające nie mogą 
zostać uszkodzone w wyniku monta u. 

o Inne agregaty nie mogą zostać 
uszkodzone w wyniku monta u. 

o Produkt nie mo e być zamontowany w 
promieniu działania ruchomych 
elementów. 

o Produkt musi zostać zamontowany w 
odpowiedniej odległo ci od źródeł 
ciepła. 

o Zastosuj zalecenia dotyczące 
bezpiecznej odległo ci oraz uwzględnij 
przepisy dotyczące zapobiegania 
wypadkom. 
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4.3. Wymiary przyłączeniowe 

Monta  pompy jednotłokowej ze zbiornikiem odbywa 
się za pomocą kołnierza z czterema otworami 
mocowania. Wymiary monta owe  Ekran 1 lub  

dane techniczne zamieszczone zostały w 
dokumentacji technicznej. W przypadku braku 

dokumentacji, wymiary oraz rozmieszczenie 

przewodów monta owych kołnierza mogą zostać 
ustalone na drodze pomiarów. 

 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Do mocowania pompy jednotłokowej zastosuj 
odpowiednie materiały monta owe (np. ruby, 
podkładki, nakrętki) i wykorzystaj odpowiednie 
miejsce monta u. 
 

4.4. Przyłącze elektryczne (pompy 
jednotłokowe z kontrolą poziomu 
napełnienia) 

Niebezpieczeństwo! 
Przyłącze elektryczne kontroli poziomu 

napełnienia pomp jednotłokowych mo e 
być wykonywane jedynie przez 
wykwalifikowany, przeszkolony i wskazany 

przez wła ciciela personel. Koniecznie 
zastosuj się do tre ci lokalnych przepisów 
dotyczących przyłączania oraz uregulowań 
prawnych (np. DIN, VDE). Nieprawidłowe 
wykonanie przyłącza elektrycznego mo e 

spowodować powa ne szkody rzeczowe i 
obra enia ciała. 

 

4.4.1. Indukcyjne odbiorniki energii elektrycznej 

W celu uniknięcia zu ycia powierzchni styków, 
obwody zawierające indukcyjne odbiorniki energii 

elektrycznej muszą uwzględniać niski poziom 
obcią enia indukcyjnego. W przeciwnym przypadku 
zachodzi niebezpieczeństwo zu ycia powierzchni 
stykowych elementów elektrycznych. Styki 

elementów elektrycznych nale y w odpowiedni 
sposób chronić. 

 

Przyłączenie elektrycznych urządzeń przełączających 
takich jak czujnik poziomu napełnienia, czujniki 
ci nieniowe, zawory wielodro ne, termometry itp.  

nale y wykonać zgodnie z tre cią dokumentacji 
pompy jednotłokowej. 
 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Czujnik pływakowy (pompa jednotłokowa 

 do tłoczenia oleju 

Czujnik pływakowy kontroli poziomu napełnienia 
pompy jednotłokowej do tłoczenia oleju jest 
normalnie zamknięty, tzn. wyj cie elektryczne 
czujnika pływakowego jest pod napięciem po 
napełnieniu zbiornika rodka smarnego. W ten 
sposób realizowana jest tak e kontrola przerwania 
przewodu przyłączeniowego. 
 

 Ekran 4 przedstawia przyłącze elektryczne oraz 
rozkład styków okrągłej wtyczki czujnika 
pływakowego.  
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Ekran 4. Przyłącze elektryczne czujnika 

pływakowego (normalnie zamknięty) 
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4.4.3. Pojemno ciowy czujnik poziomu 
napełnienia (jednotłokowa pompa do 
smaru płynnego) 

Pojemno ciowy czujnik poziomu napełnienia 
jednotłokowej do tłoczenia smaru płynnego mo e 
być wykonana w wersji normalnie zamkniętej lub 
normalnie otwartej. 

 

 Ekran 5 przedstawia przyłącze elektryczne oraz 
rozkład styków okrągłej wtyczki indukcyjnego 
czujnika pływakowego. 
 

Tabela 6. Oznaczenie kolorów przewodów 

Skrót Kolor 

BN brązowy 

WH biały 

BU niebieski 

BK czarny 

 

 

 
Ekran 5. Przyłącze elektryczne pojemno ciowego czujnik poziomu napełnienia 
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4.5. Przyłącze pneumatyczne (pompy 
jednotłokowe z zasilaniem 
pneumatycznym) 

Przewód pneumatyczny musi być podłączony do 
pompy jednotłokowej tak, aby w stanie 
zmontowanym nie obcią ał on w aden sposób 
pompy (przyłącze bez naprę eń). 
 

Niebezpieczeństwo! 
Przed przyłączeniem pompy jednotłokowej 
do sieci zasilania pneumatycznego sprawdź 
czy główny zawór pneumatyczny jest 
zamknięty. 
Uwaga! 

Podane, maksymalne ci nienie główne 
zasilania pomp jednotłokowych z 
zasilaniem pneumatycznym nie mo e 
zostać przekroczone. 

 

Stosowane sprę one powietrze musi odpowiadać 
klasie jako ci 5 według normy  DIN ISO 8573-1: 

 

o Maks. wielko ć zanieczyszczeń 40 μm 

o Maks. gęsto ć zanieczyszczeń 10mg/m³ 

o Temperatura punktu rosy 7°C 

o Zawarto ć wody maks. 7 800 mg/m³ 

o Zawarto ć oleju maks. 25 mg/m³ 

 

Prawidłowa klasa jako ci zasilania pneumatycznego 
oznacza optymalne przygotowanie powietrza oraz 

pozwala na uniknięcie awarii oraz wysokich kosztów 
konserwacji. 

Przyłącze pneumatyczne pompy jednotłokowej 
znajduje się w dolnej czę ci obudowy pompy. 
 

Dalsze informacje dotyczące przyłącza 
pneumatycznego zamieszczono w  Ekran 6 oraz w 

 dokumentacji technicznej. 

 

W przypadku braku dokumentacji, mo e 
ona być dostarczona przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Ci nienie powietrza musi być sterowane za 
po rednictwem zaworów wielodro nych 
sterowanych ręcznie lub elektromagnetycznie. Zwróć 
uwagę na całkowite odprę enie przewodu 
pneumatycznego po ka dorazowym uruchomieniu w 
celu umo liwienia powrotu tłoka pompy 
jednotłokowej do swojego poło enia wyj ciowego. 

4.6. Przyłącze przewodu smarowania 

Przewód smarowania musi być podłączony do 
pompy jednotłokowej tak, aby w stanie 

zmontowanym nie obcią ał on w aden sposób 
pompy (przyłącze bez naprę eń). 
 

Uwaga! 

Armatura przewodu smarowania musi być 
dostosowana do maksymalnego ci nienia 
roboczego pompy jednotłokowej. W 
przeciwnym przypadku nale y zabezpieczyć 
system przewodów smarowania przed 

nadmiernym ci nieniem, stosując zawór 
ograniczenia ci nienia. 

 

W przypadku ci nień roboczych powy ej 45 bar, 
występujących w urządzeniach z jednym przewodem 
i jednotłokowym rozdzielaczem, mo liwe jest 
zastosowanie rubowych połączeń przewodów 
smarowania (podwójne lub pojedyncze pier cienie 
sto kowe).  
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Ekran 6. Wykres ci nienia 

Ci nienie powietrza 
w bar 

Ci
ni

en
ie

 r
ob

oc
ze

 w
 

b
a
r 



4. Instrukcja monta owa Strona 20 
PL 

4.7. Uło enie przewodu smarowania 

W trakcie układania głównych przewodów rodka 
smarnego oraz przewodów punktów smarowania, 

uwzględnij następujące wskazówki w celu 
zagwarantowania bezawaryjnej pracy całego 
systemu centralnego smarowania. 

 

Wymiarowanie głównego przewodu rodka 
smarnego musi uwzględniać maksymalne ci nienie 
oraz przepływ agregatu smarowania. Główny 
przewód rodka smarnego winien przebiegać w 
miarę mo liwo ci ze wzniosem i w najwy szym 
punkcie uło enia posiadać element odpowietrzający. 
 

Rozdzielacz rodka smarnego znajdujący się na 
końcu głównego przewodu rodka smarnego nale y 
zamontować tak, aby wyj cia rozdzielacza rodka 
smarnego skierowane były ku górze. Je eli 
rozdzielacze rodka smarnego muszą znajdować się 
poni ej głównego przewodu rodka smarnego, 
unikaj umieszczenia ich na końcu głównego 
przewodu rodka smarnego. 
 

Stosowane przewody rurowe, wę e, zawory 
blokujące i wielodro ne, armatura itp. muszą być 
przystosowane do maksymalnego ci nienia 
roboczego agregatu smarowania oraz do 

dopuszczalnych temperatur i tłoczonych rodków 
smarnych. Dodatkowo nale y zabezpieczyć system 
przewodów smarowania przed nadmiernym 

ci nieniem, stosując zawór ograniczenia ci nienia. 
 

Wszystkie komponenty systemu przewodów 

smarowania takie jak przewody rurowe, wę e, 
zawory blokujące i wielodro ne, armatura itp. muszą 
przed monta em zostać dokładnie oczyszczone. 
adne uszczelnienia w systemie przewodów 

smarowania nie mogą wystawać do wnętrza 
przewodu i powodować zwiększenia oporu 

przepływu ani nie mogą umo liwiać przedostawania 
się zanieczyszczeń do wnętrza. 
 

Przewody smarowania uło yć nale y tak, aby w 
adnym miejscu nie dochodziło do powstawania 

pęcherzy powietrza. Unikaj zmiany przekrojów 
przewodu smarowania z małego na du y w kierunku 

przepływu rodka smarnego. Zmiany przekroju 
muszą być łagodne. 
 

Przepływ rodka smarnego w przewodach 
smarowania nie mo e być utrudniony przez 
występowanie ostrych kolan, zaworów kątowych 
oraz klap jednokierunkowych. W przypadku 

konieczno ci zastosowania zmiany przekroju 

przewodów smarowania zapewnij ich łagodny 
przebieg. W miarę mo liwo ci unikaj gwałtownych 
zmian kierunku. 

 

Uwaga! 

Przewody smarowania muszą być szczelne 
rodki smarne mogą spowodować 

zanieczyszczenie gleby i wód. rodki 
smarne muszą być utylizowane w 
prawidłowy sposób. Stosuj się do 
krajowych przepisów dotyczących utylizacji 
rodków smarnych. 

Niebezpieczeństwo! 
Systemy centralnego smarowania muszą 
być szczelne Wyciekły rodek smarny jest 
źródłem zagro enia i mo e spowodować 
utratę przyczepno ci oraz obra enia ciała. 
W trakcie monta u, pracy oraz konserwacji 
i napraw systemów centralnego 

smarowania zwracaj uwagę na wszelkie 
nieszczelno ci. Natychmiast usuwaj 
nieszczelno ci. 

 

rodek smarny wyciekający z systemów centralnego 
smarowania jest źródłem du ego zagro enia. 
Wyciekły rodek smarny jest źródłem zagro enia i 
mo e spowodować utratę przyczepno ci oraz 
obra enia ciała osób albo szkody materialne. 
 

Zastosuj się do tre ci wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa 
zamieszczonych na  karcie 

charakterystyki rodka smarnego. 
 

Karta charakterystyki rodka smarnego mo e zostać 
uzyskana u producenta rodka smarnego. 
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Jednotłokowa pompa ze zbiornikiem 
do systemów centralnego smarowania 
 

 

Seria produktu: 
 

POE.., POEP.., 

PFE.., PFEP.. 
 

Instrukcja obsługi 
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5. Transport, dostawa i 

składowanie 
5.1. Transport 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH są standardowo pakowane zgodnie z 
wymaganiami odbiorcy i z normą  DIN ISO 9001. 

W trakcie transportu zachowaj ostro no ć. Chroń 
produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi 

jak np. uderzenia. Opakowania transportowe muszą 
być oznaczone napisem "Nie rzucać!". 
 

Uwaga! 

Produkt nie mo e być przewracany lub 
przerzucany. 

 

Brak ograniczeń w transporcie lądowym, 
powietrznym lub morskim. 

 

5.2. Dostawa 

Po odebraniu przesyłki sprawdź ew. uszkodzenia 
produktu oraz zgodno ć stanu przesyłki z 
dokumentami przewozowymi, Materiał 
transportowe nale y przechowywać a  do 
wyja nienia wszelkich nie cisło ci. 
 

 

 

 

5.3. Składowanie 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH winny być składowane w następujący sposób: 
 

5.3.1. Składowanie agregatów smarujących 

o Warunki otoczenia: niska wilgotno ć powietrza i 
brak zapylenia, składowanie w suchym 
pomieszczeniu o dobrej wentylacji. 

o Czas składowania maks. 24 miesiące 

o Dopuszczalna wilgotno ć: < 65% 

o Temperatura składowania: 10 - 40°C 

o wiatło: unikaj bezpo redniego nasłonecznienia 
lub promieniowania UV, przykryj w pobli u małej 
odległo ci od źródła ciepła. 

 

5.3.2. Składowanie urządzeń elektronicznych i 
elektrycznych 

o Warunki otoczenia: niska wilgotno ć powietrza i 
brak zapylenia, składowanie w suchym 
pomieszczeniu o dobrej wentylacji. 

o Czas składowania maks. 24 miesiące 

o Dopuszczalna wilgotno ć powietrza: < 65% 

o Temperatura składowania: 10 - 40°C 

o wiatło: unikaj bezpo redniego nasłonecznienia 

lub promieniowania UV, przykryj w pobli u małej 
odległo ci od źródła ciepła. 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Składowanie - wskazówki ogólne 

o Ochronę przed pyłem uzyskać mo na przez 
opakowanie w foliach z tworzywa sztucznego. 

o Ochronę przed wilgotno cią podło a uzyskać 
mo na poprzez składowanie na regale lub na 
palecie drewnianej. 

o Przed rozpoczęciem składowania, zabezpiecz 
przed korozją niepokryte adną powłoką 
powierzchnie metalu, w szczególno ci elementy 
eksploatacyjne oraz powierzchnie kontaktowe, 

stosując rodek do długotrwałej ochrony 

antykorozyjnej. 

o Co 6 miesięcy: kontrola występowania źródeł 
korozji. W przypadku stwierdzenia źródeł korozji 
nale y je natychmiast usunąć i ponownie 
zastosować rodki zabezpieczające przed korozją. 

o Napędy mechaniczne nale y zabezpieczyć przed 
korozją. 
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6. Uruchomienie 
Przed uruchomieniem pompy 

jednotłokowej nale y skontrolować 
wszystkie pneumatyczne i, je eli 
zastosowano, elektryczne przyłącza. 

 

Po zakończeniu monta u pompy jednotłokowej oraz 
uło eniu przewodów smarowania wykonaj 
uruchomienie systemu centralnego smarowania 

stosując następującą procedurę: 
 

o Napełnienie zbiornika rodka smarnego, 
o zerowanie pojemno ciowego czujnik poziomu 

napełnienia (pompy jednotłokowe do tłoczenia 
smaru płynnego z kontrolą poziomu 
napełnienia); 

o Odpowietrzenie systemu centralnego 

smarowania 

 

6.1.1. Napełnianie rodkiem smarnym 

Uwzględnij wskazówki producenta 
maszyny, dotyczące stosowania 
odpowiednich rodków smarnych. 

 

Uwaga! 

Stosuj wyłącznie czysty rodek smarny i 
odpowiednie wyposa enie do napełniania. 
Zanieczyszczone rodki smarne mogą 
spowodować powa ne usterki systemu. 
Zbiornik rodka smarnego napełniaj 
unikając tworzenia się pęcherzy powietrza. 

 

 

Uwaga! 

Mieszanie ró nych rodków smarnych jest 
niedopuszczalne, poniewa  mo e 
spowodować uszkodzenia i konieczno ć 
pracochłonnego czyszczenia agregatu 

pomp / systemu centralnego smarowania. 

W celu uniknięcia pomyłek, zaleca się 
odpowiednie rozró nienie stosowanych 
rodków smarnych poprzez zamocowanie 

na pojemniku odpowiednich oznaczeń. 
 

Występowanie pęcherzy powietrza w trakcie 
tłoczenia rodka smarnego jest niedopuszczalne. Z 
tego względu zaleca się stosowanie wyłącznie 
czystego rodka smarnego. 
 

Procedura w przypadku pomp jednotłokowych do 
tłoczenia oleju  
 Odkręć korek zbiornika rodka smarnego. 
 Wlej rodek smarny przez lejek. 
 Odczekaj a  do zaniknięcia pęcherzy powietrza 

ew. występujących w zbiorniku rodka smarnego. 
 Zamknij otwór napełniania. 
 

Procedura w przypadku pomp jednotłokowych do 
tłoczenia smaru płynnego  
 Wlej rodek smarny przez otwór wlotowy w 

obudowie pompy  

(typ przyłącza  dokumentacja techniczna) 

 

Następnie odpowietrz pompę jednotłokową oraz 
system centralnego smarowania. 

 

6.1.2. Zerowanie pojemno ciowego czujnik 
poziomu napełnienia (pompy 
jednotłokowe do tłoczenia smaru 
płynnego z kontrolą poziomu 
napełnienia) 

Pompy jednotłokowe do tłoczenia smaru płynnego z 
pojemno ciowym czujnikiem poziomu napełnienia 
wymagają wyzerowania czujnika przed 
uruchomieniem pompy. Zapewnia to bezpieczne 

działanie czujnika w otoczeniu roboczym. 
 

Zerowanie obejmuje następujące czynno ci: 
 

o Zerowanie przy całkowitym opró nieniu 

o Zerowanie przy całkowitym napełnieniu 

o Blokada 

 

 Wskazówka! 

Przed zerowaniem przy całkowitym napełnieniu 
konieczne jest wykonanie zerowania przy 

całkowitym opró nieniu. Je eli prawidłowe 
zerowanie przy całkowitym opró nieniu w trakcie 

pierwszego uruchomienia nie jest mo liwe, poniewa  
zbiornik rodka smarnego nie mo e zostać 
opró niony i napełniony, konieczne jest wykonanie 
zerowania z zastosowaniem symulowanego stanu 

całkowitego opró nienia i napełnienia. (W tym celu 
zdemontuj czujnik i wykonaj zerowanie dla wy szej 
pozycji). W celu zagwarantowania optymalnego 

działania, po opró nieniu zbiornika nale y wykonać 
modyfikowane zerowanie. 
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 Wskazówka! 

Resztki rodka smarnego zgromadzone na cianach 
zbiornika mogą wpływać na sygnał czujnika. W celu 
wykonania optymalnego zerwania, zaleca się 
napełnienie zbiornika rodka smarnego, jego 
opró nienie i następnie wykonanie zerowania 
modyfikowanego. 

Wykonanie zerowania modyfikowanego mo e zostać 
wykonane w dowolnym momencie. Ustawienia 

wykonanego zerowania zostaną zachowane. 
 

Zerowanie czujnika zostało opisane w  Tabela 7. 

 

 

 

 

 
Ekran 7. Czujnik 

 

Tabela 7. Funkcje elektronicznego czujnika poziomu napełnienia 

Działanie Wyja nienie Wykonanie Wskazanie 

Zerowanie przy 

całkowitym 
opró nieniu 

Zerowanie przy całkowitym 
opró nieniu powoduje nowe 
ustawienie czujnika. Czujnik 

zostanie ustawiony do stanu 

opró nienia zbiornika rodka 
smarnego. 

Uprzednio wykonane 

zerowanie zostanie usunięte. 

Opró nij zbiornik do poziomu ok. 
20 cm poni ej czujnika. 
Wersja czujnika normalnie 

zamkniętego: Naci nij i 
przytrzymaj OUT OFF przez czas 

min. 2s do maks. 6s. 

Wersja czujnika normalnie 

otwartego: Naci nij i przytrzymaj 
OUT ON przez czas min. 2s do 

maks. 6s. 

Dioda LED błyska powoli.  
Normalnie otwarty: Po zwolnieniu 

przycisku dioda LED wyłącza się. 
Normalnie zamknięty: Po 
zwolnieniu przycisku dioda LED 

włącza się. 

Zerowanie przy 

całkowitym 
napełnieniu 

Oprócz stanu całkowitego 
opró nienia, mo liwe jest 
wyzerowanie czujnika dla 

stanu całkowitego 
napełnienia. 

Napełnij zbiornik a  do 
całkowitego zakrycia aktywnej 
powierzchni. 

Wersja czujnika normalnie 

zamkniętego: Naci nij i 
przytrzymaj OUT ON przez czas 

min. 6s. 

Wersja czujnika normalnie 

otwartego: Naci nij i przytrzymaj 
OUT OFF przez czas min. 6s. 

Dioda LED błyska najpierw powoli, 
a po 6 s szybciej. 

Normalnie otwarty: Po zwolnieniu 

przycisku dioda LED włącza się. 
Normalnie zamknięty: Po 
zwolnieniu przycisku dioda LED 

wyłącza się. 

Modyfikowane 

zerowanie przy 

całkowitym 
opró nieniu 

Zalecane w przypadku 

obecno ci osadów w 
zbiorniku. Zalecane tak e 
wtedy, gdy zerowanie przy 

całkowitym opró nieniu w 
trakcie pierwszego 

uruchomienia nie jest 

mo liwe z powodu 
całkowitego napełnienia 
zbiornika. 

Opró nij zbiornik a  do 
obni enia się poziomu poni ej 
powierzchni aktywnej. 

Wersja czujnika normalnie 

zamkniętego: Naci nij i 
przytrzymaj OUT OFF przez czas 

min. 6s. 

Wersja czujnika normalnie 

otwartego: Naci nij i przytrzymaj 
OUT ON przez czas min. 6s. 

Dioda LED błyska najpierw powoli, 
a po 6 s szybciej.  

Normalnie otwarty: Po zwolnieniu 

przycisku dioda LED wyłącza się. 
Normalnie zamknięty: Po 
zwolnieniu przycisku dioda LED 

włącza się. 

Blokowanie / 

odblokowanie 

Funkcja pozwala na 

zablokowanie lub 

odblokowanie czujnika. 

Blokowanie: Jednocze nie 
naci nij przyciski OUT OFF oraz 
OUT ON przez czas min. 10 s. 

Odblokowanie: Powtórz 

procedurę. 

Stan diody LED zmieni się. 
wiecąca dioda wyłączy się na 

krótko. 

Wyłączona dioda włączy się na 
krótko. 
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6.1.3. Odpowietrzenie systemu centralnego 

smarowania 

Uwaga! 

rodek smarny mo e być tłoczony 
wyłącznie bez pęcherzy powietrza. 
Pęcherze powietrza uwięzione w masie 
rodka smarnego negatywnie wpływają na 

działanie systemu centralnego 
smarowania oraz utrudniają bezpieczne 
tłoczenie rodka smarnego. Mo e to 
powodować uszkodzenie smarowanych 
ło ysk. 

 

Procedura odpowietrzania systemu centralnego 

smarowania przebiega sprawniej poprzez wykonanie 

następujących czynno ci: 
 

o Otwórz końce głównego przewodu rurowego a  
do wydostawania się rodka smarnego bez 

pęcherzy powietrza. 
o Przed podłączeniem wypełnij długie odcinki 

przewodów rodka smarnego. 
 

Odpowietrzanie systemu centralnego smarowania 

odbywa się w następujący sposób: 
 

 Zdemontuj przewód rodka smarnego od pompy 
jednotłokowej. Uruchom pompę jednotłokową a  
do zaniknięcia pęcherzy powietrza w 
wypływającym rodku smarnym. Ponownie 
zamontuj główne przewody rodka smarnego. 

 Zdemontuj główny przewód rodka smarnego od 
rozdzielacza głównego. Uruchom pompę 
jednotłokową, a  do zaniknięcia pęcherzy 

powietrza w wypływającym z przewodu 
głównego rodka smarnego. Ponownie zamontuj 
główny przewód rodka smarnego. 

 

 Zdemontuj dodatkowe przewody rodka 
smarnego od rozdzielacza głównego. Uruchom 
pompę jednotłokową, a  do zaniknięcia pęcherzy 
powietrza w wypływającym z wszystkich 
przyłączy przewodów rodka smarnego. 
Ponownie zamontuj dodatkowe przewody rodka 
smarnego. 

 Następnie sprawdź prawidłowo ć działania 
całego systemu centralnego smarowania. 

 

 Wskazówka! 

Konieczne jest tak e odpowietrzenie drugiego, 
za lepionego wyj cia obudowy pompy. 
 

 



7. Eksploatacja Strona 26 
PL 

7. Eksploatacja 
7.1. Wskazówki ogólne 

W celu zagwarantowania bezusterkowej pracy 

systemu centralnego smarowania uwzględnij 
następujące wskazówki dotyczące jego eksploatacji: 
 

o Regularnie kontroluj sprawno ć tłoczenia rodka 
smarnego przez przewody smarowania. 

 

o Regularnie kontroluj ilo ć smaru w punktach 
smarowania. 

 

o Regularnie, wzrokowo kontroluj poziom 

napełnienia rodka smarnego w zbiorniku rodka 
smarnego (tak e w przypadku pomp 
jednotłokowych wyposa onych w kontrolę 
poziomu napełnienia) 
 

W przypadku zbyt niskiego poziomu napełnienia 
konieczne jest uzupełnienie rodka smarnego 
zgodnie z tre cią rozdziału 6.1.1"Napełnianie 

rodkiem smarnym". 

 

o Regularnie kontroluj stan i sprawno ć 
pojemno ciowego czujnik poziomu 
napełnieniaTabela 8(pompy jednotłokowe do 
tłoczenia smaru z kontrolą stanu napełnienia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Wskazania pojemno ciowego czujnik 

poziomu napełnienia niezależnie od 
zaprogramowanej funkcji wyj cia 

 

Wskaźnik LED Znaczenie 

ółta dioda LED 
włączona 

Wyj cie sterujące aktywne 

ółta dioda LED 
wyłączona 

Wyj cie sterujące nieaktywne 
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8. Wyłączenie z eksploatacji 
8.1. Chwilowe wyłączenie 

Chwilowe wyłączenie opisywanego produktu polega 
na rozłączeniu elektrycznych, pneumatycznych 
oraz/lub hydraulicznych przewodów zasilających. 
Uwzględnij tre ć wskazówek zawartych w 
 rozdziale 1, „Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa“ tej instrukcji monta u. 
 

W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji 
na dłu szy czas, uwzględnij tre ć  rozdziału 5, 

„Transport, dostawa i składowanie“ tej instrukcji 
monta u. 
 

W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia, 
uwzględnij tre ć  rozdziału 4, „Instrukcja “ oraz 6 

"Uruchomienie" tej instrukcji monta u. 
 

8.2. Całkowite wycofanie z eksploatacji 
W przypadku całkowitego wycofania urządzenia z 
eksploatacji zastosuj się do tre ci lokalnego 
prawodawstwa dotyczącego utylizacji 

zanieczyszczonych rodków produkcyjnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

rodki smarne mogą spowodować 
zanieczyszczenie gleby i wód. rodki 
smarne muszą być utylizowane w 
prawidłowy sposób. Stosuj się do 
krajowych przepisów dotyczących utylizacji 
rodków smarnych. 

 

Po uiszczeniu odpowiednich opłat, produkt mo e 
tak e zostać przesłany do firmy SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH w celu dokonania 

utylizacji.  
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9. Konserwacja 
Niebezpieczeństwo! 
Wykonywanie czynno ci przy podłączonych 
do zasilania elektrycznego urządzeniach 
mo e być przyczyną odniesienia obra eń 
ciała. Czynno ci monta owe, 
konserwacyjne i naprawy mogą być 
wykonywane przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel wyłącznie po 
odłączeniu urządzenia od zasilania 
elektrycznego. Przed otwarciem 

elementów urządzenia konieczne jest 
odłączenie zasilania elektrycznego. 

 

Niebezpieczeństwo! 
W trakcie pracy, systemy centralnego 

smarowania znajdują się pod ci nieniem. Z 
tego względu, przed rozpoczęciem 
czynno ci monta owych, konserwacyjnych 
oraz napraw systemów centralnego 

smarowania oraz zmian i napraw 

urządzenia, konieczne jest odprę enie 
systemów. 

 

Niebezpieczeństwo! 
W trakcie pracy, opisany produkt znajduje 

się pod ci nieniem. Z tego względu, przed 
rozpoczęciem czynno ci monta owych, 
konserwacyjnych oraz napraw produktu 

oraz zmian i napraw urządzenia, konieczne 
jest odprę enie systemów. 

 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH wymagają minimalnego nakładu prac 
konserwacyjnych. W celu zagwarantowania 

bezusterkowej pracy oraz uniknięcia 
niebezpieczeństw, zalecamy regularną kontrolę 
szczelno ci i prawidłowego dokręcenia wszystkich 
przyłączy i połączeń. 
 

W razie potrzeby mo liwe jest oczyszczenie produktu 
za pomocą łagodnego i nieszkodliwego dla innych 
materiałów rodka czyszczącego (substancje nie 

alkaliczne, nie mydła). Ze względów bezpieczeństwa, 
przed rozpoczęciem czyszczenia produkt powinien 
zostać odłączony od zasilania elektrycznego i 
hydraulicznego oraz/lub pneumatycznego. 

 

W trakcie czyszczenia zwróć uwagę, aby nie dopu cić 
do przedostania się rodka czyszczącego do wnętrza 
urządzenia. 
 

Czyszczenie wnętrza urządzenia nie jest konieczne 
pod warunkiem utrzymania normalnych warunków 

pracy stosowania wzajemnie kompatybilnych 

rodków smarnych. 
 

Oczyszczenie wnętrza urządzenia konieczne jest w 

przypadku omyłkowego napełnienia 
nieprawidłowym lub zanieczyszczonym rodkiem 
smarnym. W tym celu prosimy o kontakt z serwisem 

firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

 

 

 

Demonta  produktu lub jego 
poszczególnych elementów w trakcie 

trwania okresu gwarancyjnego jest 

niedopuszczalny i prowadzi do utraty 

wszelkiej gwarancji. 

 

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
oryginalnych czę ci zamiennych firmy SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Samodzielne modyfikacje produktu, 

zastosowanie nieoryginalnych czę ci 
zamiennych i rodków pomocniczych jest 
niedopuszczalne i prowadzi do utraty 

gwarancji. 

 

Firma SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 

ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia produktu, 
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem 
monta u, konserwacji i napraw. 
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10. Usterki 
 Tabela 9 przedstawia zestawienie najczęstszych 
usterek i  ich przyczyn. Je eli usunięcie usterki nie 
powiodło się, skontaktuj się z serwisem firmy SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Niebezpieczeństwo! 
Wykonywanie czynno ci przy podłączonych 
do zasilania elektrycznego urządzeniach 
mo e być przyczyną odniesienia obra eń 
ciała. Czynno ci monta owe, 
konserwacyjne i naprawy mogą być 
wykonywane przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel wyłącznie po 
odłączeniu urządzenia od zasilania 
elektrycznego. Przed otwarciem 

elementów urządzenia konieczne jest 
odłączenie zasilania elektrycznego. 

 

Niebezpieczeństwo! 
W trakcie pracy, systemy centralnego 

smarowania znajdują się pod ci nieniem. Z 
tego względu, przed rozpoczęciem 
czynno ci monta owych, konserwacyjnych 
oraz napraw systemów centralnego 

smarowania oraz zmian i napraw 

urządzenia, konieczne jest odprę enie 
systemów. 

 

 

Demonta  produktu lub jego 
poszczególnych elementów w trakcie 

trwania okresu gwarancyjnego jest 

niedopuszczalny i prowadzi do utraty 

wszelkiej gwarancji. 

 

Wszystkie inne czynno ci dotyczące 
monta u, konserwacji i napraw mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez serwis 
firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH.

 

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
oryginalnych czę ci zamiennych firmy SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

Samodzielne modyfikacje produktu, 

zastosowanie nieoryginalnych czę ci 
zamiennych i rodków pomocniczych jest 
niedopuszczalne. 

 

Tabela 9. Diagnostyka i usuwanie usterek 

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy 

Przerwanie połączenia 
mechanicznego 

pomiędzy elementem 
sterującym a pompą 

Palec sterujący złamany Zdemontuj pompę z zachowaniem wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa i wymień uszkodzone 
elementy 

Uszczelnienia siłownika sterowania 
uszkodzone (sterowanie 

pneumatyczne) 

Sprę yna zwrotna uszkodzona 

Pompa nie tłoczy, brak 
ci nienia 

Zbyt mało rodka smarnego w 
zbiorniku 

Uzupełnij stan rodka smarnego 

Nieprawidłowy rodek smarny Usuń nieprawidłowy rodek smarny z całego systemu 
centralnego smarowania i napełnij go nowym rodkiem 
smarnym. 

Odpowiednio zutylizuj usunięty rodek smarny 

Zapowietrzenie systemu Odpowietrz system a  do zaniku pęcherzy powietrza w 
punktach odpowietrzenia  

Zawór ograniczania ci nienia 
otwarty 

Sprawdź czysto ć i sprawno ć zaworu ograniczania 
ci nienia i oczy ć go lub wymień w razie potrzeby 

Zawór odprę ający nie zamyka się Sprawdź czysto ć i sprawno ć zaworu odprę ającego i 
oczy ć go lub wymień w razie potrzeby 
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11. Dane techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Dane techniczne 

Oznaczenie Jednostka Warto ć 

Pompa   

Napęd  Ręczny lub pneumatyczny 

Pojemno ć zbiorników rodka smarnego l 0,5; 1,0 lub 1,7 

Materiał zbiornika  Tworzywo sztuczne (PP), przezroczyste 

Wyj cia  G1/4 po prawej lub po lewej stronie (w momencie dostawy: zamknięte po prawej stronie) 

Wydajno ć tłoczenia cm3/skok 15 

Ci nienie robocze bar 30 (sterowanie ręczne) 
50 (sterowanie pneumatyczne) 

rodek smarny  Oleje mineralne, syntetyczne lub ekologiczne o lepko ci roboczej od 20 do 1500 mm2/s lub 

smary płynne NLGI 000 oraz 00 

Temperatura robocza °C 0 ... +60 

Kontrola poziomu napełnienia (opcja)  Czujnik pływakowy (tylko pompy jednotłokowe do tłoczenia oleju) 
Pojemno ciowy czujnik poziomu napełnienia (tylko pompy jednotłokowe do smaru płynnego) 

Napełnianie   

Otwór napełniania na zbiorniku rodka smarnego  Ø ok. 60mm 

Przyłącze napełniania umieszczone z boku 
obudowy pompy 

 Płaskie złącze sterowania zgodne z normą  DIN 3404-A do końcówek typu C2 zgodnych z normą  DIN1283 

Przyłącze pneumatyczne (pompy jednotłokowe z 
zasilaniem pneumatycznym) 

  

Przyłącze  G1/4 w dnie obudowy 

Maksymalne ci nienie główne bar 10 

Minimalne ci nienie główne bar 2 
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Ciąg dalszy Tabela 10. Dane techniczne 

Oznaczenie Jednostka Warto ć 

Przyłącze elektryczne (pompy jednotłokowe z kontrolą poziomu 
napełnienia) 

  

Czujnik pływakowy   

Sterowanie 

Maks. napięcie robocze 

Maks. moc sterowania 

Przyłącze 

 Normalnie zamknięte (otwarcie styku przy minimalnym poziomie) 

42V AC/DC 

50 W 

Wtyczka czterostykowa M12x1 

Elektroniczny czujnik poziomu napełnienia   

Funkcja wyj cia 

Napięcie robocze 

Przyłącze 

Stopień ochrony 

 PNP / normalnie otwarty - normalnie zamknięty 

10 ... + 30V DC 

Przewód lub wtyczka czterostykowa M8x1 

IP67 

 



 

Numer zamówienia: 951-170-011 

 

Zmiany techniczne i korekty zastrzeżone! 
Ostatnia zmiana: 2017-01-18 

 

Dodruk cało ci lub fragmentów dozwolony wyłącznie po uzyskaniu zgody firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Dane w niniejszej publikacji zostały 
sprawdzone pod kątem poprawno ci z du ą staranno cią. Pomimo tego wszelka odpowiedzialno ć za jakiekolwiek szkody, wynikające po rednio lub bezpo rednio 
z zastosowania informacji w niej zawartych, jest wykluczona. 

 

Wszystkie produkty oferowane przez firmę SKF Lubrication Systems Germany GmbH mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w 

poni szej instrukcji monta u i odpowiedniej instrukcji obsługi. Zapoznaj się i zastosuj do tre ci dołączonych instrukcji obsługi i monta u. 
Nie wszystkie rodki smarne nadają się do stosowania w systemach centralnego smarowania! Na yczenie u ytkownika, firma SKF mo e sprawdzić przydatno ć 
wskazanego przez u ytkownika rodka smarnego do zastosowania w systemach centralnego smarowania. Systemy smarowania produkowane przez SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH oraz ich elementy nie są zatwierdzone do stosowania w połączeniu z gazami, gazami płynnymi, gazami rozpuszczonymi 
pod ci nieniem, oparami i takimi przewodami, których ci nienie pary, w dozwolonej temperaturze maksymalnej jest wy sze od zwykłego ci nienia 
atmosferycznego o ponad 0,5 bara (1013 mbar). 

 

W szczególno ci oznacza to, e napełnianie systemów centralnego smarowania i ich komponentów substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z 

załącznikiem 1 czę ci 2-5 rozporządzenia CLP (UE 1272/2008) dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF. Dotyczy to tak e 
tłoczenia oraz/lub dystrybucji takich substancji 

 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Zakład Berlin Zakład Hockenheim 

Motzener Straße 35/37 2. Industriestraße 4 

12277 Berlin 68766 Hockenheim 

Niemcy Niemcy 

Tel. +49 (0)30 72002-0 Tel. +49 (0)62 05 27-0 

Faks +49 (0)30 72002-111 Faks +49 (0)62 05 27-101 

 

lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/schmierung 

 

® SKF jest zastrze onym znakiem handlowym grupy SKF. 
© Grupa SKF 2017 


