SKF Multilubepumpcentral
för centralsmörjsystem i fordon

SKF Multilube-pumpcentral
SKF centralsmörjsystem är en pålitlig lösning för smörjning av tunga fordon. Den kompakta pumpenheten är enkel att montera och handha och doserarna har en hög funktionssäkerhet i maskin- och
fordonsspecifika applikationer även under extrema förhållanden.

Kompakt och flexibel lösning
SKF Multilube-pumpcentralen har
en integrerad pump, behållare,
riktningsventil och tryckövervakning.
Inbyggd uppvärmning möjliggör drift och
funktion även i arktiska och krävande
förhållanden.
SKF Multilube-pumpcentralen kan
användas med SKFs en- och tvålinjesystem
samt progressiva system.

Fördelar och egenskaper
• Modulbaserad och hållbar konstruktion
• Lätt att installera och ta i bruk
• Kan installeras vågrätt eller lodrätt.
• Två behållarstorlekar
• Dubbelkuleelement ger ökad driftsäkerhet
• Lämpar sig för fett- och oljesmorda system
• Lämpar sig för olika doserare
• Påfyllningsanslutning med filter
• Behållaren är försedd med övertrycksventil
• Extern tryckavlastningsventil
• Visuell nivåindikator i behållaren
• Behållaren är försedd med elektrisk lågnivåbrytare
• Uppvärmning av pumpblocket
• Brett driftstemperaturområde

SKF Multilube-pumpcentral MLPV

Behållare
Max. tryck ProFlex
Max. tryck MonoFlex, DuoFlex
Driftstemperatur
Kopplingar smörjlinje
Elanslutningar
Smörjmedel

16 cm3/min
(14 g/min)
4 l / 10 l
200 bar
140 bar
–30 till +80 °C
G 1/4
7-polig kontakt, IP68
Upp till NLGI 2

Driftspänning
Effekt
Skyddsklass

12/24 V DC
150 W
IP67

Vikt (4 l / 10 l full behållare)
Höjd (4 l / 10 l)
Bredd
Djup

16 kg / 24 kg
475 mm / 655 mm
274 mm
244 mm

Material

Aluminium

Max. kapacitet

SKF Multilube
huvudkomponenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fäste
Tryckövervakningsenhet
Utgående anslutningar för smörjmedel
Pumpelement
Lågnivåbrytare
Uppvärmningselement
Linjeventil
Elmotor
Övertrycksventil
Påfyllningsanslutning med filter
Tryckavlastningsventil
Nivåindikator för smörjmedel
Följekolv
Avluftningsskruv
Elanslutningar
Pulsgivarkopplingar
(endast ProFlex-system)
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SKF Multilube mått, 4 l och 10 l

3
208 mm

475 mm

655 mm

244 mm

274 mm

Kontrollpanel SKF ST-102
SKF Multilube-pumpcentralen styrs med
kontrollpanelen ST-102, som är monterad i
fordonets hytt och är försedd med styrning/
knappanel. Det är enkelt att använda
systemet och följa upp funktionerna.
Smörjningsparametrarna ställs in via
knappaneln och indikatorljusen visar
systemets funktion och larm.

Kontrollpanel SKF ST-102

Smörjcykel

5–120 min

Trycksättningstid

1–10 min

Funktioner

Inställning av smörjcykel
Inställning av max. trycksättningstid
Extra smörjning och kvittering av larm

Indikatorljus

Trycksättning av linje
Lågnivålarm för smörjmedelsbehållare
Trycklarm för linje

ST-102

Storhet

Värde

Enhet

Beskrivning

T
U

– 30 till +80
12 eller 24
IP30
140
26 × 60 × 160

°C
V DC

Omgivningens temperaturområde
Driftspänning
Skyddsklass
Vikt
Mått

m
b×h×d

g
mm

Typbeteckning för SKF Multilube-pumpcentral
Exempel: MLPV-4-1-24
Produktens identifikation
MLPV

SKF Multilube-pumpcentral för fordon

Behållarens storlek
4
10

4 liter
10 liter

System

FÖRSIKTIGHET
För alla utrustningar och system
beskrivna i denna broschyr, se Viktig
information angående användning av
produkter på omslagets sista sida.

1
2
P
C2P

MonoFlex-system med en linje
DuoFlex-system med två linjer
ProFlex-system
ProFlex-system med två kanaler

Driftspänning
12
24

12 V DC
24 V DC

MLPV - 4 - 1 - 24

Centralsmörjning ger mer användbarhet
Det högklassiga SKF Multilube centralsmörjsystemet med pumpcentral minskar lagerskador och ökar tillgängligheten i maskiner och
utrustningar. Tack vare centralsmörjsystemet är smörjresultatet optimalt, vilket leder till att energi- och smörjmedelsbehoven minskar. SKF
centralsmörjsystemet är en ekonomiskt motiverad lösning för ökad tillgänglighet i tunga fordon.

SKF MonoFlex-centralsmörjsystem med en
linje
Smörjmedel: fetter NLGI 000 – NLGI 1 och oljor
Huvudsakliga applikationer för SKF MonoFlex-systemet är tunga
lastbilar med kringutrustning, schaktmaskiner, skogsmaskiner,
maskiner för materialhantering och fastighetsunderhåll.
SKF MonoFlex-systemet kan enkelt utvidgas till löstagbar
kringutrustning med slangar och snabbkopplingar. Dosen till en
enskild smörjpunkt kan ändras genom att byta doserare eller ställa
in doseraren.

B-typ doserare

Mått för B-typ doserare

*10
*16

B-typ doserare används i SKF MonoFlexsystem. Doserargruppen omfattar en
montageskena och en eller flera doserare.
Doserarna och montageskenorna
tillverkas av ytbehandlat stål. B-typ
doserarnas smörjdoser är 20 till 500 mm3.
Mer information om B-typ doserarna
hittar du i SKFs broschyr PUB 11276, B-,
LG- and OS-metering devices for SKF
MonoFlex single-line lubrication systems.

L

*10

*17

*12
77

83 min.
88 max.
*17

68

*13

9
Dosering mm3:
Lmax= 5 mm
*Nyckelintervall

Storhet

Värde

Enhet

Beskrivning

T

– 25 till +80

°C

Omgivningens
temperaturområde

p

150

bar

Maximalt drifttryck

bxhxd

15 × 90 × 15
mm
17 × 110 × 17 mm

B1-B5 doserarnas storlek
B6-doserarens storlek

B-1
20

B-2
50

B-3
100

B-4
150

B-5
200

B-6
200-500
-

ø 3,4

ø 4,6

ø 5,8

ø 6,6

ø 7,3

ø 7,3-9,9

SKF DuoFlex-centralsmörjsystem med två
linjer
Smörjmedel: fetter NLGI 000–NLGI 2
Huvudsakliga applikationer för SKF DuoFlex-systemet är tunga
schaktmaskiner, skogsmaskiner, maskiner för materialhantering och
fastighetsunderhåll.
SKF MonoFlex-systemet kan enkelt utvidgas till exempelvis
löstagbar kringutrustning med slangar och snabbkopplingar. Dosen
till en enskild smörjpunkt kan ändras genom att ställa in doseraren.

SMG-doserare
Med de SMG-doserare som används i SKF DuoFlex-systemen kan man dosera styvare fetter och åstadkomma större smörjdoser jämfört
med B-typ doseraren. Doserarna tillverkas av ytbehandlat stål. Doserarna är försedda med inbyggda backventiler för att säkerställa exakt
rätt dosering. SMG-doserarnas smörjdoser är inställbara 130–1500 mm3.

Storhet Värde

Smörjmedlets flöde in fron linje 1

Till smörjpunkt A

Smörjmedlets flöde in fron linje 2

Till smörjpunkt B

SMG-2-1-ZN doserare

SMG-2-2-ZN doserare

Enhet Beskrivning

T

– 35 till +80 °C

pmax

200

SMG-2-4-ZN doserare

bar

Omgivningens
temperaturområde
Maximalt
drifttryck

SKF ProFlex progressivt centralsmörjsystem
Smörjmedel: fetter NLGI 000–NLGI 2
Huvudsakliga applikationer för SKF ProFlex-systemet är tunga
schaktmaskiner, skogsmaskiner, maskiner för materialhantering och
fastighetsunderhåll.
Systemet övervakas enkelt med en pulsgivare som ansluts till
fördelaren.
SKF Multilube ProFlex-systemet kan även fås tvåpoligt.

Progressiva fördelare
VPB/VPK progressiva fördelare som används i SKF ProFlex-system kan även användas för centraliserad manuell smörjning.
Fördelarna tillverkas av ytbehandlat stål. Du hittar mer information om de progressiva fördelarna i SKFs broschyr PUB 1-3017, Block feeder
VPB, Block feeder for use in oil or grease lubrication systems.

VPB-fördelare

VPK-fördelare

Storhet

Värde

Enhet

Beskrivning

T

– 25 till +110
3 – 20
300
0,20
0,05–0,6

°C
st.
bar
cm3
cm3

Omgivningens temperaturområde
Antal utgångar
Maximalt drifttryck med fett
Smörjdos per utgång med VPB-doserare
Smörjdos per utgång med VPK-doserare

pmax

Seals

Bearings
and housings

Mechatronics

Lubrication
systems

Services

The Power of Knowledge Engineering
Yhdistämällä tuotteet, ihmiset ja sovelluskohtaisen
osaamisen SKF tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja
laitevalmistajille ja tuotantolaitoksille kaikilla keskeisillä teollisuuden toimialoilla kaikkialla maailmassa. Asiantuntemus monilla osaamisalueilla
tukee SKF Life Cycle Management -lähestymistapaa, joka on hyväksi havaittu keino parantaa laitteiden luotettavuutta, optimoida toiminnan tehokkuutta ja energian säästöä sekä vähentää niiden
elinkaarikustannuksia.

Tällaisia osaamisalueita ovat laakerit ja laakeriyksiköt, tiivisteet, voitelujärjestelmät, mekatroniikka ja laaja valikoima palveluita aina 3D-tietokonemallinnuksesta pilvipohjaiseen kunnonvalvontaan
sekä käyttöomaisuuden hallintapalveluihin.
SKF:n globaali läsnäolo merkitsee SKF:n asiakkaille yhtenäisiä laatustandardeja ja tuotteiden
maailmanlaajuista saatavuutta. Paikalliset toimipaikkamme mahdollistavat heille suorat yhteydet
SKF:n henkilöstön asiantuntemukseen, tietämykseen ja innovatiivisuuteen.

Tuotteen käyttöön liittyvää tärkeää informaatiota
Kaikkia SKF:n toimittamia tai valmistamia tuotteita voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka
on esitetty tässä esitteessä tai muissa tuoteohjeissa. Jos tuotteen liitteenä on käyttöohjeet, ne on
luettava ja ohjeita on noudatettava.
Kaikki voiteluaineet eivät sovellu keskusvoitelujärjestelmiin. SKF tarjoaa tarkastuspalvelua, jossa
asiakkaan toimittaman voiteluaineen soveltuvuus keskusjärjestelmään testataan. SKF:n
voitelujärjestelmissä ei saa käyttää kaasuja, nestekaasuja, painekaasuja liuoksena eikä nesteitä,
joiden höyrynpaine ylittää normaalin ilmanpaineen (1 013 mbar) enemmän kuin 0,5 baria
näiden korkeimmassa käyttölämpötilassa.
Kaikki ympäristölle haitalliset aineet, erikoisesti aineet, jotka Euroopan Unionin direktiivissä EC
67/548/EE, artikla 2, kohta 2, on luokiteltu ympäristölle haitallisiksi, voidaan käyttää SKF:n
keskusvoitelujärjestelmien ja niiden komponenttien täyttöön ainoastaan, jos näitä on käytetty
alkuperäistoimituksessa ja sen jälkeen kun SKF:ää on konsultoitu ja saatu SKF:n kirjallinen
suostumus.

!

SKF lubrication systems
e-mail: skf-lube@skf.com
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