Smerings- en vloeistofverwerkingsproducten
Vetpistolen

Slanghaspels

Accu-aangedreven, zwaar
belastbaar en hoge druk,
standaard belastbaar, specialiteit

Standaard, zwaar en zeer zwaar
belastbaar, hoge capaciteit,
afgeschermd, snoer, licht, roestvrij
aluminium

Armaturen

Filters, regulatoren,
smeerinrichtingen

Standaard, metrisch,
ventilatiekleppen, ontluchtingen,
monel, roestvrij

Modulair, standaard belastbaar

Pompen

Vloeistofbeheer

Olie, vet, materiaalverwerking,
diafragma, grondlaag, elektrisch

Accu-Guard®

Centrale
smeersystemen

Vloeistofverwerkings
producten

Enkelpuntssmeerinrichtingen
, olienevel, injectiesystemen,
ventielsystemen–SP, HP, LX,
tweeleidingsystemen

Afvoeren, verdelers

Doseer- en
regelkleppen

Accessoires

Elektronisch, mechanisch

Accessoires voor pompen,
vetpistolen, slanghaspels,
armaturen, smeerwagens

www.alemite.com

Waarom Alemite?
Reputatie
Al meer dan 80 jaar ontwikkelt en produceert Alemite innovatieve technologie voor smeersystemen. Vandaag de
dag is Alemite de grootste producent ter wereld van smerings- en vloeistofverwerkingsapparatuur. Professionele
bedrijven blijven voor hun behoeften op het gebied van smering en vloeistofverwerking vertrouwen op onze
duurzame kwaliteitsproducten.

Producten
Van handmatige smeerproducten tot centrale smeersystemen en Accu-Guard® vloeistofbeheerssystemen,
Alemite biedt een compleet assortiment producten en systemen voor zeer uiteenlopende soorten bedrijven en
toepassingen.

Expertise
Behalve ons zeer uitgebreide productassortiment, kunnen wij u ook van dienst zijn met oplossingen voor uw
speciﬁeke smerings- en vloeistofverwerkingstoepassingen. De zeer goed opgeleide technische onderhoudsmonteurs,
districtsmanagers en productmanagers van Alemite beschikken over uitgebreide ervaring. Zij zijn de experts die u
kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag welke apparatuur voor u de juiste is. Vervolgens kunnen zij voor
u een smeersysteem ontwerpen en installeren dat geschikt is voor uw speciﬁeke applicatie.

Markten en toepassingen
• Terrein- en bouwmachines
• Staal- en metaalverwerking
• Glas- en ﬂessenverwerking
• Transport en spoorwegen
• Algemene productie

• Voedsel en drank
• Gazon en tuin
• Machinaal
gereedschap
• Pulp en papier
• Smeerwagens
• Snelsmering

• Banden en
rubber

• Garages

• Motorvoertuigen

• Mijnbouw

• Landbouw
• Chemie

Voor meer informatie over de producten van Alemite:
167 Roweland Drive
Johnson City, TN 37601
Gratis V.S.: 866-4-Alemite
Gratis Canada: 800-267-8022
Internationaal: 803-802-0001
Fax V.S.: 800-648-3917
Fax Canada: 800-267-2880
Fax internationaal: 803-802-0192
www.alemite.com
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• Drukkerijen
• Marine

