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Autom
atische sm

ering – Inleiding

Overzicht van de smeermethodes

Keuzetabel – Automatische smeersystemen

Handmatige smering
Automatische single-point smeerunits
Automatische multi-point smeerunits

Gebruiksklare systemen Op maat gemaakte systemen

Gecentraliseerde en automatische smeersystemen

Complexiteit

SKF SYSTEM 24 SKF SYSTEM 24

Aanduiding LAGD 60 en LAGD 125 LAGE 125 en LAGE 250 LAGD 400 LAGD 1000

Aantal smeerpunten 1 1 1 tot 8 6 tot 20

Containercapaciteit 60 en 125 ml 122 en 250 ml 400 ml 1 000 ml

Voeding Gascel dat inert gas produceert Batterijen DC/AC Batterij / DC/AC

Maximale aanvoerlijn <0,3 m <3 m 5 m 6 m

Temperatuurbereik  –20 tot +60 °C* 0 (–10 piek ) tot 50 °C 0 tot 50 °C B : –10 tot +60 °C 
DC: –25 tot +75 °C 
AC: –25 tot +60 °C 

Hergebruik Om weg te werpen Vervangbare navulset Vervangbare patronen van 
400 g / Navulbaar

Navulbaar

Monitoring Cilinderinhoud LED’s Ter plaatse / op afstand Ter plaatse / op afstand

IP-waarde IP 68 IP 65 IP 54 IP 65

Certificaten EX UL – –

Beschikbare 
smeermiddelen

Assortiment SKF vetten en oliën
Speciale vullingen op aanvraag

Assortiment SKF vetten en oliën
Speciale vullingen op aanvraag

Patroon SKF LGMT 2 
meegeleverd. Vetten NLGI 1, 2 
en 3 kunnen worden gebruikt

NLGI 000 tot NLGI 2

* Bij een constante omgevingstemperatuur tussen 40 en 60 °C niet langer gebruiken dan 6 maanden voor een optimaal resultaat.
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Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden• 
Kan indien nodig gestopt of aangepast worden• 
Explosieveilig: ATEX certificaat voor zone 0• 
Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle • 
van doseerpeil
Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten• 
Vetten en kettingoliën beschikbaar• 

Typische toepassingen
In kleine ruimten en op gevaarlijke plaatsen• 
Smeren van lagerhuizen• 
Elektromotoren• 
Ventilatoren en pompen• 
Transportbanden• 
Kranen• 
Kettingen (olie)• 
Liften en roltrappen (olie)• 

Automatische gasaangedreven single-point smeerunits

SKF LAGD serie
De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een 
brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat 
er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de 
tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig 
en heel precies geregeld worden.

SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

SKF SYSTEM 24

60 ml unit 125 ml unit
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Autom
atische sm

ering – SKF SYSTEM
 24

Bestelinformatie
Vet LGWA 2 LGEM 2 LGGB 2 LGHB 2 LGHP 2 LGFP 2 LGWM 2
Omschrijving Universeel EP-vet Hoge belasting, 

lage toerentallen
Biologisch 
afbreekbaar

Hoge temperatuur en
hoge belasting, glijlagers

Polyurea met 
hoge prestaties

Voedings-
middelen-
industrie

Hoge belasting, 
breed temperatuur-
bereik

Unit 60 ml LAGD 60/WA2 LAGD 60/EM2 – LAGD 60/HB2 LAGD 60/HP2 – –

Unit 125 ml LAGD 125/WA2 LAGD 125/EM2 LAGD 125/GB2 LAGD 125/HB2 LAGD 125/HP2 LAGD 125/FFP2** LAGD 125/WM2

Kettingoliën LHMT 68 LHHT 265 LHFP 150 –

Beschrijving Medium temperatuur olie Hoge temperatuur olie Geschikt voor voedingsmiddelen 
industrie, NSF H1 certificaat

Lege verpakkingen alleen 
geschikt voor olievulling

Unit 60 ml LAGD 60/HMT68*

Unit 125 ml LAGD 125/HMT68* LAGD 125/HHT26* LAGD 125/FHF15*/** LAGD 125/FU*/**

Aanduiding LAGD 60 en LAGD 125

Vetcapaciteit
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml
125 ml

Nominale gebruiksduur Instelbaar; 1–12 maanden

Omgevingstemperatuur
– LAGD 60/.. en LAGD 125/..
– LAGD 125/F..

–20 tot +60 °C
–20 tot +55 °C

Maximale werkdruk 5 bar (bij het opstarten)

Aandrijfmechanisme Gascel die inert gas produceert

Bevestigingsschroefdraad G 1/4

Maximale lengte aanvoerlijnen met:
– vet
– olie

300 mm
1 500 mm

Intrinsieke veiligheidskeuring II 1 G Ex ia IIC T6
II 1 D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I

Verklaring van EG-type onderzoek  
– LAGD 60/.. en LAGD 125/..
– LAGD 125/F..

Kema 04ATEX1275 ™ Uitgave 2
Kema 07ATEX0132 X

Beschermingsklasse IP 68

Aanbevolen opslagtemperatuur 20 °C

Bewaartijd smeerunit 2 jaar

Gewicht LAGD 125 ca. 200 g 
LAGD 60 ca. 130 g 
Inclusief smeermiddel

Tijdinstelslot
Om de smeerhoeveelheid gemakkelijk 
en correct te kunnen instellen

Gascel
Zorgt voor de druk die nodig is om 
het smeermiddel te doseren

Afsluitdop met grip
Vereenvoudigt de gemakkelijke 
en snelle installatie

Zuiger
Door de speciale vorm van de zuiger 
wordt de container met smeermiddel 
optimaal geleegd

Smeermiddelreservoir
Transparant smeerreservoir die een 
visuele controle van het smeermiddel 
niveau toelaat

SKF smeermiddelen
Gevuld met kwaliteitssmeermiddelen 
van SKF

Noot:  Voor een optimaal resultaat mogen de SKF SYSTEM 24 LAGD units gevuld met LGHP 2 niet blootgesteld worden aan temperaturen boven 40 °C of langer 
gebruikt worden dan 6 maanden.

* Met terugslagklep     ** Niet beschikbaar in de VS en Canada

Technische gegevens



144

Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling • 
Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige • 
gebruiksperiode
Installatie op afstand • 
Transparant reservoir voor visuele inspectie • 
Rood-groene LED’s voor het aanduiden van de • 
elektromechanische toestand
Navulset met nieuwe batterijset• 
Geleverd met steunflens voor meer stevigheid• 

Typische toepassingen
Kritieke toepassingen die een uitermate grote • 
bedrijfszekerheid en extra controle vereisen 
Toepassingen in kleine ruimten en op gevaarlijke plaatsen• 
Toepassingen die grote volumes smeermiddel vragen• 

Automatisch single-point smeerunits met 
elektromechanische aandrijving

SKF LAGE serie
De SKF LAGE serie is de perfecte keuze wanneer je op zoek 
bent naar een eenvoudig en betrouwbaar smeersysteem 
dat moet kunnen werken bij variabele temperaturen of in 
situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassings- 
omstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke 
omgeving) op afstand moet kunnen installeren. De LAGE 
units worden elektromechanisch aangedreven en vormen 
de ideale aanvulling op de uitgebreide SKF range van 
automatische smeersystemen. 

SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

SKF SYSTEM 24

122 ml unit 250 ml unit



145

Autom
atische sm

ering – SKF SYSTEM
 24

Bestelinformatie
Vet LGWA 2 LGEM 2 LGHB 2 LGHP 2 LGFP 2 LGWM 2

Omschrijving Universeel EP-vet Hoge belasting, 
lage toerentallen

Hoge temperatuur, 
hoge belasting, glijlagers

Polyurea met hoge 
prestatie

Voedingsmid-
delenindustrie

Hoge belasting, breed 
temperatuurbereik

Volledige unit 125 LAGE 125/WA2 LAGE 125/EM2 LAGE 125/HB2 LAGE 125/HP2 LAGE 125/FP2 LAGE 125/WM2
Volledige unit 250 LAGE 250/WA2 LAGE 250/EM2 LAGE 250/HB2 LAGE 250/HP2 LAGE 250/FP2 LAGE 250/WM2
Navulset 125 LGWA 2/EML125 LGEM 2/EML125 LGHB 2/EML125 LGHP 2/EML125 LGFP 2/EML125 LGWM 2/EML125
Navulset 250 LGWA 2/EML250 LGEM 2/EML250 LGHB 2/EML250 LGHP 2/EML250 LGFP 2/EML250 LGWM 2/EML250

Kettingoliën LHMT 68 LHHT 265 LHFP 150
Omschrijving Medium temperatuur olie Hoge temperatuur olie Geschikt voor voedingsmiddelen industrie NSF H1

Volledige unit 125 LAGE 125/HMT68 LAGE 125/HHT26 LAGE 125/HFP15

Volledige unit 250 LAGE 250/HMT68 LAGE 250/HHT26 LAGE 250/HFP15

Navulset 125 LHMT 68/EML125 LHHT 265/EML12 LHFP 150/EML12

Navulset 250 LHMT 68/EML250 LHHT 265/EML25 LHFP 150/EML25

Aanduiding LAGE 125 en LAGE 250

Vetcapaciteit
– LAGE 125
– LAGE 250

122 ml
250 ml

Nominale gebruiksduur Instelbaar door de gebruiker: 
1, 3, 6, 9 en 12 maanden

Omgevingstemperatuur 0 °C (–10 °C piek ) tot 50 °C

Maximale werkdruk 5 bar

Aandrijfmechanisme Elektromechanisch

Bevestigingsschroefdraad R 1/4

Maximale lengte aanvoerlijnen 
met:  – vet

– olie
Tot 3 meter*
Tot 5 meter

LED’s voor toestandsaanduiding In werking, smeermiddel aftappen,
leeg, storing

UL certificaat Op de UL lijst
T-code 59 °C – Categorie BAYZ – 92UM
Smeermiddeltoestel voor gebruik op 
gevaarlijke plaatsen 
Klasse I, Sectie II, Groep A, B, C, D
Klasse II, Sectie II, Groep F & G
Klasse III

Beschermingsklasse van het 
gemonteerde smeersysteem IP 65

Batterij 4,5 V 2,7 Ah– alkaline manganese

Aanbevolen opslagtemperatuur 20 °C

Bewaartijd smeerunit 3 jaar**
(2 jaar voor LGFP 2 en oliën)

Totaal gewicht
– LAGE 125
– LAGE 250

635 g
800 g

* De maximale lengte van de aanvoerlijn hangt af van de omgevingstemperatuur, het soort smeermiddel en de tegendruk van de toepassing.
**  De bewaartijd bedraagt 3 jaar vanaf de productiedatum die aan de zijkant van de bus vermeld staat. De bus en de batterij mogen 12 maanden gebruikt worden, 

zelfs bij eerste ingebruikname 3 jaar na de productiedatum.

Aan/uit-knop en tijdinstelling
Voor het probleemloos opstarten en instellen

LED’s status indicatoren
Helpt de bedrijfsstatus te controleren

Anti-vacuümmembraan
Om vacuümvorming te voorkomen

Navulset
Gevuld met kwaliteitssmeermiddelen van SKF

Spil
Roteert om de zuiger aan te drijven en 
het smeermiddel te verdelen

Zuiger
Door de speciale vorm van de zuiger 
wordt de container met smeermiddel 
optimaal geleegd

Batterij accu

Elektromotor en tandwielkast
Zorgt voor een constante persdruk

Aandrijfbescherming 
Gemakkelijk verwijderbaar; 
afdichting voorkomt dat er stof 
en vocht binnendringt

Technische gegevens
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Een volledige range voor een nog grotere toepasbaarheid van de automatische 
smeersystemen van SKF. 

Accessoires voor SKF SYSTEM 24 automatische single-point smeerunits 

Bestelinformatie voor de accessoires
Aanduiding Beschrijving

LAPA 45 Kniekoppeling 45°

LAPA 90 Kniekoppeling 90°

LAPB 3x4E1* Borstel 30 ™ 40 mm

LAPB 3x7E1* Borstel 30 ™ 60 mm

LAPB 3x10E1* Borstel 30 ™ 100 mm

LAPB 5-16E* Borstel voor liftgeleiding
uitsparing 5–16 mm 

LAPB D2* Ronde borstel Ø20 mm

LAPC 13 Steun

LAPC 50** Inspanklem

LAPC 63*** Inspanklem 

LAPE 35 Verlengstuk 35 mm 

Aanduiding Beschrijving

LAPE 50 Verlengstuk 50 mm 

LAPF F 1/4 Snelkoppeling 
binnendraad G 1/4

LAPF M 1/4 Snelkoppeling 
binnendraad G 1/4

LAPF M 1/8 Snelkoppeling 
binnendraad G 1/8

LAPF M 3/8 Snelkoppeling 
binnendraad G 3/8

LAPG 1/4 Vetnippel G 1/4

LAPM 2 Y-koppeling

LAPM 4** Spruitstuk (4 tot 1)

LAPN 1/8 Nippel G 1/4 – G 1/8 

LAPN 1/2 Nippel G 1/4 – G 1/2

LAPN 1/4 Nippel G 1/4 – G 1/4

G 
1/4

G 
1/4

G 
1/2

G 
1/4

G 
1/4

8 mm

8 mm

R 
1/4

G 
1/8

G 
1/2

G 
1/4

G 
1/8

G 
3/8

30 mm

30 mm

30 mm

13,6 mm

7 mm 45 mm

40 mm

60 mm

100 mm

DIN 71412

DIN 71412

SKF SYSTEM 24



147

Autom
atische sm

ering – SKF SYSTEM
 24

Bestelinformatie voor de accessoires
Aanduiding Beschrijving

LAPN 1/4 UNF Nippel G 1/4 – 1/4 UNF 

LAPN 3/8 Nippel G 1/4 – G 3/8 

LAPN 6 Nippel G 1/4 – M6 

LAPN 8 Nippel G 1/4 – M8 

LAPN 8x1 Nippel G 1/4 – M8 ™ 1 

LAPN 10 Nippel G 1/4 – M10 

LAPN 10x1 Nippel G 1/4 – M10 ™ 1 

LAPN 12 Nippel G 1/4 – M12 

LAPN 12x1.5 Nippel G 1/4 – M12 ™ 1,5 

LAPP 2E ** Beschermring

LAPP 3E ** Robuuste metalen 
beschermkap

Aanduiding Beschrijving

LAPP 63*** Steunflens

LAPP 63V*** Steunflens met 
terugslagklep

LAPT 1000 Flexibele buis, 
1 000 mm lang, 
8 ™ 6 mm

LAPT 5000*** Flexibele buis, 
5 000 mm lang, 
8 ™ 6 mm

LAPV 1/4 Terugslagklep G 1/4

LAPV 1/8 Terugslagklep G 1/8 

LAGE 1-BAT*** Batterij accu

LAGE 1-KEY*** Sleutel voor tijdinstelling 
en activering

G 
1/4

G 
1/4

G 
1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/8

G 1/4

G 
1/4

G 
1/4

G 
1/4

G 
1/4

M6

1/4"–28 UNF

G 
3/8

M8

8 mm

8 mm

6 mm

6 mm

M8™1

M10

M12™1,5

M12

M10™1

*  Alleen voor gebruik in combinatie met LAGD en LAGE units gevuld met olie
** Alleen voor gebruik in combinatie met LAGD 60 en LAGD 125
*** Alleen voor gebruik in combinatie met LAGE 125 en LAGE 250
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Gemakkelijk te installeren en te gebruiken• 
Transparant reservoir voor visuele inspectie• 
Navulbaar via de vulnippel• 
Alarmfunctie voor geblokkeerde aanvoerlijnen • 
(behalve bij LAGD 1000/B – versie met batterij) 
en leeg reservoir 
Machinebesturing (dit betekent dat het • 
smeerunit enkel werkt bij een operationele 
machine)
Elektronische instelling en uitlezing van de • 
controleparameters

Gecentraliseerde smeersystemen, volledig gebruiksklaar 

SKF LAGD 400 en LAGD 1000
De SKF Multi-Point Smeerunits werden ontwikkeld om gelijktijdig meerdere 
punten te voeden en zijn vaak de meest gebruiksvriendelijke en meest 
rendabele oplossing in situaties waarbij langere afstanden, sterke vetstromen 
of geavanceerde bewakingsfuncties vereist zijn. Deze gebruiksklare en 
gecentraliseerde smeersystemen kunnen zonder extra hulp geïnstalleerd 
worden. Er is ook geen speciale opleiding nodig om ze te kunnen configureren. 

Typische toepassingen
Reeksen van smeerpunten met • 
soortgelijke vereisten
Componenten die veel smering nodig • 
hebben
Kritieke toepassingen die een continue • 
controle of machinesturing vragen

SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.

Aanduiding LAGD 400 LAGD 1000/B LAGD 1000/DC LAGD 1000/AC

Aantal aanvoerlijnen  1 tot 8 6 tot 12  10 tot 20  10 tot 20  

Max. lengte van de 
aanvoerlijnen 5 m 6 m 6 m 6 m

Debiet Tot 10 cm³/dag  Tot 18 cm³/dag Tot 16 cm³/dag Tot 33 cm³/dag 

Reservoircapaciteit 0,4 liter  1 liter 1 liter 1 liter 

Smeerleidingen  6 ™ 1,5 mm
20 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm 
50 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm 
50 m en fitting inbegrepen

6 ™ 1,25 mm  
50 m en fitting inbegrepen

Geschikte vetten  NLGI 1, 2 en 3  Tot NLGI klasse 2 
Druk <300 mbar 

Tot NLGI klasse 2 
Druk <700 mbar

Tot NLGI klasse 2 
Druk <700 mbar 

Toelaatbare 
bedrijfstemperatuur  0 tot 50 °C –10 tot +60 °C –25 tot +75 °C –25 tot +60 °C 

Max. werkdruk   40 bar 150 bar 150 bar  150 bar 

IP-waarde IP54  IP65  IP65  IP65  

Nominale spanning 110–240 V AC, 
50–60 Hz of 24 V DC  

18 V Alkaline batterij 24 V DC   110–240 V 50/60 Hz  

Bevestigingsschroefdraad G 1/4 G 1/8 G 1/8 G 1/8

Alarmen Geblokkeerde aanvoerlijnen, 
leeg patroon

Leeg patroon Geblokkeerde aanvoerlijnen, 
leeg patroon

Geblokkeerde aanvoerlijnen, 
leeg patroon

SKF Automatische Multi-Point Smeerunit

Technische gegevens



149

Autom
atische sm

ering – Autom
atisch M

ulti-point sm
eerunit

Steeds een geoptimaliseerd olieniveau • 
Langer interval tussen twee controles• 
Eenvoudige visuele inspectie• 
Compensatie van verliezen door verdamping • 

Automatische instelling voor een optimaal oliesmeringsniveau

SKF Oil Levellers LAHD serie
De SKF LAHD 500 en LAHD 1000 Oil Levellers werden ontworpen om tijdens 
bedrijf automatisch de verdampte en weggelekte olie aan te vullen. Zo blijft het 
olieniveau steeds op het juiste peil binnen de lagerhuizen, de tandwielkast, het 
carter of andere toepassingen met oliebad. De LAHD serie van SKF zorgt voor 
optimale prestaties en een langere levensduur van de machine. Daarnaast 
maken de levellers het ook gemakkelijker om het olieniveau visueel te 
controleren. 

Typische toepassingen
Met olie gesmeerde lagerhuizen• 
Tandwielkasten• 
Carters• 

Aanduiding LAHD 500 / LAHD 1000

Volume van het reservoir
– LAHD 500
– LAHD 1000

500 ml
1 000 ml

Maximale afmetingen
– LAHD 500
– LAHD 1000

Ø91 mm ™ 290 mm hoog
Ø122 mm ™ 290 mm hoog

Toegestaan temperatuurbereik –20 tot +125 °C

Lengte van de aanvoerslang 600 mm

Bevestigingsschroefdraad G 1/2

Geschikte oliesoorten Minerale en synthetische oliën

Technische gegevens
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Keuzetabel en technische gegevens – SKF Vetpistolen

Handmatige smering

Fundamenteel voor elke smeerplanning 
Bij handmatige smering vormen vooral de nauwkeurigheid en het schoon 
werken een probleem. Een in de toepassing gevormde smeerfilm kan meer 
dan 40 maal dunner zijn dan het kleinste zichtbare deeltje. De SKF range van 
handmatige smeergereedschappen is speciaal ontworpen om de gebruiker op 
een schone en eenvoudige manier te helpen bij de opslag, de behandeling, de 
dosering en de toediening van smeermiddelen voor zijn machines. 

Een uitgebreid productenprogramma om aan alle eisen te voldoen

SKF Vetpistolen
De SKF Vetpistolen zijn onder andere geschikt voor gebruik in de landbouw, de 
industrie, de automobielsector en de constructiebouw. Ze zijn allemaal uitgerust 
met een vetvulbehuizing, behalve de SKF LAGP 400 die enkel bedoeld is om 
patronen te legen. Dankzij de vulnippel kun je de SKF Vetvulpompen gebruiken 
om de pistolen met los vet te vullen en zo verontreinigingen te voorkomen. 

Aanduiding LAGP 400 TLGH 1 1077600 1077600/SET LAGH 400 LAGG 400B en 
LAGG 400B/US

Aandrijving Manueel Manueel Manueel Manueel Manueel
Met 1 hand 

Batterij
LAGG 400B
(lader 230 V)
LAGG 400B/US
(lader 110 V)

Maximale druk  400 bar 400 bar 400 bar 300 bar 400 bar
Min. breekdruk: 
800 bar

Slagvolume 20 cm³ Ongeveer 0,9 cm³ Ongeveer 1,5 cm³ Ongeveer 1,5 cm³ Ongeveer 0,8 cm³ Ongeveer 400 g/10 min

Gewicht 0,35 kg 1,5 kg 1,5 kg Compleet: 2,3 kg 1,2 kg Vetpistool met batterij 
3,1 kg 

Reservoir Geschikt voor 
vetpatronen 
van SKF

Los vet 
(ca. 500 cm³) 
of vetpatronen

Los vet 
(ca. 500 cm³) 
of vetpatronen

Los vet 
(ca. 500 cm³) 
of vetpatronen

Los vet 
(ca. 500 cm³) 
of vetpatronen

Los vet 
(ca. 500 cm³) 
of vetpatronen

Lengte persleiding – 175 mm 175 mm 
1077600 H: 
300 mm

175 mm 300 mm  750 mm

Accessoires – 1077601 1077601 1077601 1077601 Draagriem

Noot Drie doppen voor 
uitstroom-openingen 
inbegrepen

De set bevat: Verlengleiding, 
Opklikbare hogedrukslang, 
Opklikbaar verlengstuk met 
cardansproeier, Opklikbaar 
verlengstuk voor platkop-
vetnippels (Ø16 mm), In-
wendige puntmondstukken

Bedrijfstemperatuur- 
bereik: –15 tot +50 °C 

Noot: 1077601: Flexibele hogedrukslang van 500 mm met hydraulische knijpsproeier.
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Handm
atige sm

ering – Vetpistolen, Vetvulpom
pen en Lagervetafvullers

Snel vullen: lage druk en hoog slagvolume• 
Eenvoudige installatie: alle vereiste onderdelen zijn inbegrepen• 
Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor alle SKF vetten • 
Geschikt als aanvulling voor de SKF Lager Vetafvuller VKN 550• 

Vetpistolen op een optimale schone manier vullen

SKF Vetvulpompen LAGF serie
De beste smeermethodes leren ons dat voor elk type smeervet een apart 
vetpistool moet worden gebruikt en dat hierbij moet worden gestreefd naar 
een schone navulling. De SKF Vetvulpompen zijn speciaal ontworpen om 
dat doel te bereiken. 

Aanduiding LAGF 18 LAGF 50

Maximale druk 30 bar 30 bar

Slagvolume Ongeveer 45 cm³ Ongeveer 45 cm³

Aangewezen vat afmetingen:  
binnendiameter
maximale binnenhoogte

265–285 mm
420 mm

350–385 mm
675 mm

Gewicht 5 kg 7 kg

Om het lagervet tussen de rollichamen heel precies aan te brengen • 
Een gesloten systeem: het deksel voorkomt dat er vuil binnendringt• 

Vuilvrije vetvulling 

SKF Lager Vetafvuller VKN 550
De robuuste en gemakkelijk te gebruiken SKF Lager Vetafvuller VKN 550 is 
ontworpen om open lagers, zoals kegellagers, volledig te kunnen vullen. 
Kan gebruikt worden samen met een standaard vetpistool, een luchtgedreven 
vetpomp of een vetvulpomp. 

Noot: Ideaal te combineren met de SKF Vetvulpompen van de LAGF serie

Aanduiding VKN 550
Lagerafmetingen:
binnendiameter (d) 19 tot 120 mm
buitendiameter (D) max. 200 mm

Technische gegevens

Technische gegevens
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De SKF Vetmeter LAGM 1000E meet het vetverschil in volume of gewicht heel exact 
en geeft het metrisch (in cm³ of g) of in US-eenheden (US fl. oz of oz) weer, zodat je 
geen omzettingsberekeningen hoeft te maken. 

Geschikt voor de meeste NLGI 0-3 vetten• 
Een rubber omhulsel beschermt de elektronica bij schokken en is tevens • 
olie- en vetbestendig
De cijfers verschijnen groot en duidelijk leesbaar op het LCD-scherm • 
met achtergrondverlichting 
Maximale druk van 700 bar • 
Klein, compact en lichtgewicht design• 
Corrosievrije aluminium behuizing• 
Kan gebruikt worden bij alle vetpistolen van SKF• 

Nauwkeurige meting van de hoeveelheid vet  

SKF Vetmeter LAGM 1000E
De hoeveelheid die de vetpistolen per slag afleveren, hangt af van heel wat 
variabelen. Het is over het algemeen vrij moeilijk om een juiste hoeveelheid 
smeervet handmatig aan te brengen in de lagers. En toch is die juiste 
hoeveelheid vet cruciaal voor de levensduur van het lager. Te veel of te weinig 
vet gebruiken, kan de machine immers doen uitvallen. Hoewel het gebruikelijk 
is om het vet per slag te berekenen, houdt deze procedure geen rekening met 
de tegendruk, de continue slijtage in het vetpistool en nog heel wat andere 
variabele parameters

Aanduiding  LAGM 1000E 

Materiaal behuizing Aluminium, geanodiseerd

Gewicht 0,3 kg 

IP-waarde IP 67

Geschikte vetten NLGI 0 tot NLGI 3

Maximale werkdruk 700 bar

Maximale vetafvoer 1 000 cm³/min

Bevestigingsschroefdraad M10x1

Display Verlicht LCD-scherm (4 cijfers / 9 mm)

Meetnauwkeurigheid ±3% van 0 tot 300 bar
±5% van 300 tot 700 bar

Instelbare maateenheden  cm³, g, US fl. oz of oz 

Automatische uitschakeling displaylamp  15 seconden na de laatste impuls

Soort batterij  2 ™ 1,5 V Alkaline batterij type LR1

Automatische uitschakeling unit Programmeerbaar

Technische gegevens
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Volledig range: pompen voor vaten van 18, 50 of 180 kg • 
Hoge druk: maximaal 420 bar voor de luchtgedreven modellen • 
Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor SKF vetten• 
Eenvoudig en onmiddellijk te installeren • 
3,5 m slang bijgeleverd• 

Voor grote volumes

SKF Vetpompen LAGG serie
SKF heeft zijn handmatige en luchtgedreven vetpompen speciaal ontworpen 
om grote hoeveelheden vet te kunnen aanbrengen. Dat is handig voor het 
vullen van grote lagerhuizen of bij toepassingen met meerdere smeerpunten. 
De pompen zijn ook geschikt om de reservoirs van centrale smeersystemen 
aan te vullen. 

Aanduiding LAGG 18M LAGG 18AE LAGG 50AE LAGG 180AE LAGT 180 

Beschrijving Vetpomp voor vaten  
van 18 kg 

Verrijdbare vetpomp 
voor vaten van 18 kg 

Vetpomp voor vaten  
van 50 kg 

Vetpomp voor vaten 
van 180 kg

Trolley voor vaten 
tot 200 kg 

Stroombron Manueel Pneumatisch Pneumatisch Pneumatisch n.v.t.

Maximale druk 500 bar 420 bar 420 bar 420 bar n.v.t.

Geschikt vat afmetingen 265–285 mm 265–285 mm 350–385 mm 550–590 mm n.v.t.

Mobiliteit Vast Los Vast Vast Los

Maximaal stroomdebiet 1,6 cm³/stroke 200 cm³/min. 200 cm³/min. 200 cm³/min. –

Geschikt vet NLGI klasse 000–2 0–2 0–2 0–2 – 

LAGG 18M LAGG 18AE LAGG 50AE LAGG 180AE LAGT 180

Technische gegevens
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Vernieuwen of upgraden

SKF Vetspuitset LAGS 8
De SKF Vetspuitset LAGS 8 bevat alle nodige accessoires voor het dagelijkse 
smeren, zoals aansluitstukken, koppelingen en mondstukken voor een zo groot 
mogelijk gebruik in de industrie. 

De link met alle smeerpunten

SKF Smeernippelset LAGN 120
De LAGN 120 kit bevat een volledig gamma van 120 genormaliseerde 
onische smeernippels vervaardigd uit verzinkt, gehard en blauw 
verchroomd precisiestaal.

Inhoud van de kit

Inhoud van de kit

Aanduiding LAGS 8 

Maximale werkdruk 400 bar

Minimale breekdruk 800 bar

Rechte pijp van 180 mm en mondstuk (DIN 71412) 1x

Slang met mondstuk (DIN 71412) 1x

Buis met mondstuk voor smeernippel met ovale kop (DIN 3404) 1x

Buis met mondstuk voor verzonken smeernippel en doorschijnend plastic deksel (DIN 3405) 1x

Smeernippel M10x1–G 1/8 1x

Smeernippel M10x1– 1/8 –27NPS 1x

Mondstuk (DIN 71412) 2x

Type smeernippel Hoeveelheid

M6x1 recht 30x
M8x1 recht 20x
M10x1 recht 10x
G 1/8 recht 10x
M6x1 45° 5x
M8x1 45° 10x

Aanduiding LAGN 120

Maximale werkdruk 400 bar

Minimale breekdruk 800 bar

Type smeernippel Hoeveelheid

M10x1 45° 5x
G 1/8 45° 5x
M6x1 90° 5x
M8x1 90° 10x
M10x1 90° 5x
G 1/8 90° 5x

Technische gegevens

Technische gegevens
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Een correcte identificatie van de smeerpunten

SKF Afsluitdoppen en Labels TLAC 50
Samen met de SKF Lubrication Planner software vormen de afsluitdoppen 
en de labels voor smeernippels een totaaloplossing voor de bescherming van 
de smeerpunten tegen vervuiling van buitenaf. Tegelijk zorgen ze voor een 
duidelijke aanduiding van deze smeerpunten.

Inhoud van de kit

Beschrijving Waarde

Afmetingen label 45 ™ 21 mm

Materiaal LLDP + 25% EVA

Temperatuurbereik Van –20 tot +80 °C 

Geschikt voor de volgende smeernippels G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 en smeernippelkop

Aanduiding Omschrijving / Aantal 

TLAC 50/B 50 blauwe afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/Y 50 gele afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/R 50 rode afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/G 50 groene afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAC 50/Z 50 zwarte afsluitdoppen en labels + 2 afdrukbare stickerbladen

TLAT 10 10 afdrukbare stickerbladen

Handschoenen van niet-gepoederd nitrilrubber• 
Nauw aansluitend• 
Uitstekend bestand tegen smeermiddelen• 
Anti-allergisch• 

Bescherming van de huid tegen smeervet  

SKF Vetbestendige Wegwerphandschoenen TMBA G11D
De SKF TMBA G11 D handschoenen zijn speciaal ontworpen om de huid te 
beschermen tijdens de smeerwerkzaamheden. De handschoenen zijn per 
50 verpakt in een handige doos. 

Aanduiding TMBA G11D
Verpakking 50 paar
Maat 9
Kleur Blauw

Technische gegevens

Technische gegevens
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Nog gemakkelijker, nog veiliger en nog schoner smeren• 
Nauwkeurige controle van het olieverbruik• 
Geminimaliseerd olieverlies, dus gezonder en veiliger • 
Bestand tegen warmte en chemicaliën• 
Deksels snel en gemakkelijk te monteren op de bussen, perfecte afsluiting• 
Snel afsluitbare schenktuiten• 
Vacuümklep voor een betere controle van het olieverlies• 

De juiste oplossing voor opslaan van olie

Olie Opslagvaten en doseerdeksels LAOS serie 
De LAOS serie bevat een uitgebreid assortiment van vaten en doseerdeksels voor 
de ideale opslag en toediening van vloeistoffen en oliesmeermiddelen.
De deksels zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren en kunnen dus voor 
elk kleurgecodeerd identificatiesysteem worden gebruikt.

Deksels van de LAOS serie

Ideaal voor het vullen van reservoirs met kleine 
vulopeningen. Uitloopdiameter van ca. 7 mm.

Twee belangrijke toepassingen: snel schenken 
en indien nodig montage van een pomp op een 
vat van 3,5 of 10 liter.

Ideaal voor nauwkeurig schenken en voor 
moeilijk te bereiken plaatsen. De uitloop- 
diameter van 12 mm is geschikt voor smeer- 
middelen met een viscositeit tot ISO VG 220.

Handig voor opslag en transport van oliën.

Met een grote opening van 22 mm. Ideaal 
bij een hoge viscositeit en/of als een hoge 
stroomsnelheid vereist is.

Voor een correcte weergave van de inhoud
van het vat.

Mini-schenktuit Verlengbare schenktuit Korte schenktuit

LabelsFunctioneel dekselFunctioneel deksel

Kleur Mini-
schenktuit

Verlengbare 
schenktuit

Korte 
schenktuit

Functioneel 
deksel

Opslagdeksel Labels

Geelbruin LAOS 09057  LAOS 09682  LAOS 09705  LAOS 09668  LAOS 09644  LAOS 06919  

Grijs LAOS 09064  LAOS 09699  LAOS 09712  LAOS 09675  LAOS 09651  LAOS 06964  

Oranje LAOS 09088  LAOS 09798  LAOS 09729  LAOS 09866  LAOS 09934  LAOS 06940  

Zwart LAOS 09095  LAOS 09804  LAOS 09736  LAOS 09873  LAOS 09941  LAOS 06995  

Donkergroen LAOS 09101  LAOS 09811  LAOS 09743  LAOS 09880  LAOS 09958  LAOS 06971  

Groen LAOS 09118  LAOS 09828  LAOS 09750  LAOS 09897  LAOS 09965  LAOS 06957  

Blauw LAOS 09125  LAOS 09835  LAOS 09767  LAOS 09903  LAOS 09972  LAOS 06988  

Rood LAOS 09132  LAOS 09842  LAOS 09774  LAOS 09910  LAOS 09989  LAOS 06926  

Paars LAOS 09071  LAOS 09392  LAOS 09388  LAOS 09408  LAOS 09415  LAOS 06933  

Geel LAOS 09194  LAOS 62437  LAOS 64936  LAOS 62451  LAOS 62475  LAOS 06902 
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Vaten, pompen en schenktuiten van de LAOS serie
Vaten Pompen Verlengstuk schenktuit

LAOS 09224 1,5 liter LAOS 62567 Pomp 
(voor op LAOS functionele deksels)

LAOS 67265 Verlengslang voor korte 
schenktuit

LAOS 63571 2 liter LAOS 09422 Pompreduceer schenktuit LAOS 62499 Verlengslang voor de 
verlengbare schenktuit 

LAOS 63595 3 liter

LAOS 63618 5 liter

LAOS 66251 10 liter

Met brede openingen en een standaard- 
schroefdraad. Kunnen afgesloten worden 
met deksels uit de LAOS serie. 
Beschikbaar in 5 maten.

Geschikt voor smeermiddelen met een 
viscositeit tot ISO VG 680. Hoge stroom- 
snelheid (ca. 14 slagen per liter). Lange 
afvoerslang van 1,5 m en anti-druppel 
mondstuk. Pompreduceer schenktuit is 
leverbaar.

Vergroot het schenkbereik. Twee versies 
beschikbaar voor de korte en brede schenktuit 
en de verlengbare schenktuit. Om de lengte 
aan te passen, gewoon de fitting verwijderen 
en op de juiste maat knippen. 

Vaten Pomp Verlengstuk voor schenktuit
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Smeermanagement tools

Uitermate nuttig om in de praktijk beslissingen • 
te nemen
Maakt het mogelijk om de nasmeerintervallen • 
aan te passen aan de werkelijke omstandigheden
Door evaluatie van de smeermiddelen kunnen • 
onaanvaardbare afwijkingen van batches aan 
het licht komen
Maakt het mogelijk om de geschiktheid van • 
bepaalde smeermiddelen voor bepaalde 
toepassingen te verifiëren

Draagbare smeervetanalyseset voor gebruik in praktijksituaties

SKF Vet Testkit TKGT 1
Smeermiddelen analyseren is een uiterst belangrijk onderdeel van elke vooruitziende  
onderhoudsstrategie. Tot voor kort werden meestal alleen oliën geanalyseerd, terwijl 
zowat 80% van de lagers gesmeerd worden met vet. Kennis van tribologie en na vele 
jaren onderzoek heeft SKF een volledige methodologie ontwikkeld om de toestand van 
smeervet in de praktijk te beoordelen. 

Draagt bij tot het voorkomen van beschadiging • 
door het gebruik van ondermaats presterende 
smeermiddelen
Geeft meer informatie over de effectieve oorzaak • 
en analyse 
Vereist geen speciale opleiding voor het uitvoeren • 
van de tests
Heeft geen schadelijke chemicaliën nodig • 
Kleine monsters volstaan. Met slechts 0,5 g vet • 
kun je alle tests uitvoeren.

Consistentie test
(patent aangevraagd)

Olievloeiingseigenschappen

Verontreinigingbepaling
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Aanduiding TKGT 1

Onderdelen Componenten Aantal Specificaties

Tools voor 
monsterneming 

Spuit 
Tube 
Permanente markeerstift 
Containers
Handschoenen
Wegwerpspatels 
Spatel 250 mm van roestvrij staal 
Spatel 150 mm van roestvrij staal 
Schaar  

1
1
1
10
10 pairs
1
1
1
1

Polipropyleen
PTFE, ca. 1 m lang
Zwart
35 ml polyethyleen
Vetbestendig nitril (synthetische rubber), niet gepoederd, maat XL, blauwe kleur 
Set van 25
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal

Consistentie test Behuizing 
Gewicht 
Masker
Glasplaten

1
1
1
4

Aluminium
Roestvrij staal
Plexiglas

Olievloeiings-
eigenschappen 

USB verwarmer 
Adapter USB/220/110 V 
Pak papier 
Liniaal 

1
1
1
1

2,5 W–5 V
Universeel (EU, US, UK, Australië) voor USB
Bevat 50 vellen
Aluminium, schaalverdeling 0,5 mm

Verontreinigingtest Zakmicroscoop 
Batterijen  

1
2

60–100x met lamp
AAA

Draagtas CD 
Draagkoffer 

1
1

Met richtlijnen voor het gebruik, een rapportmodel en een testschaal voor de 
consistentie. Afmetingen: 463 ™ 373 ™ 108 mm

Snelle opsporing van wijzigingen in de olietoestand  

SKF Olie Check Monitor TMEH 1

Handbediend en gebruiksvriendelijk• 
Numerieke uitlezing om gemakkelijker • 
afwijkingen op te sporen
Kan ijking (goede olie) opslaan in • 
zijn geheugen

Uit de diëlektrische wijzigingen kunnen we rechtstreeks de kwaliteit van de olie en het 
vervuilingniveau afleiden. Met de monitor kunnen we mechanische slijtage opsporen,
evenals elk verlies van de smeereigenschappen van de olie.

De SKF TMEH 1 meet de veranderingen die zich voordoen in de diëlektrische 
constante van een oliemonster. Door de metingen met gebruikte en nieuwe 
monsters van dezelfde olie met elkaar te vergelijken, kunnen we bepalen in 
welke mate de toestand van de olie is gewijzigd. 

Aanduiding TMEH 1

Geschikte oliesoorten Minerale en synthetische oliën

Herhaalbaarheid ±5%

Uitlezing Groen/rode gradering + numerieke waarde (–999 tot +999)

Batterij  9 V Alkaline batterij IEC 6LR61

Levensduur van de batterij  >150 uur of 3 000 tests

Afmetingen 250 ™ 95 ™ 32 mm (instrument) 

Noot
De SKF Olie Check Monitor is geen 
analytisch instrument. Hij is louter 
bedoeld om wijzigingen in de olietoestand 
op te sporen. De visuele en numerieke 
uitlezing vormen enkel een leidraad voor 
de vergelijking tussen een goede olie en 
een gebruikte olie van hetzelfde type en 
hetzelfde merk. Vertrouw dus niet 
blindelings op de uitgelezen numerieke 
waarden.

Technische gegevens

Technische gegevens

Toont wijzigingen van de olietoestand als • 
gevolg van onder andere:

Vochtgehalte –  Metaalgehalte –
Vervuiling –  Oxidatie –
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Aanduiding TMVM 1

Dynamisch viscositeitsbereik (mPas) 30 tot 1 300 met rotor 3 
(30 tot 400.000 met optionele rotors)

Bijgeleverde rotor  R3  

Herhaalbaarheid   ±1% van het totale bereik 

Nauwkeurigheid  ±3% van het totale bereik met R3  

Bedrijfstemperatuur  10 tot 40 °C 

Volume oliemonster  Ca. 150 cm³

Materiaal rotor  Roestvrij staal  

Batterij  4x AA Alkaline batterij IEC LR06

Totaal gewicht (inclusief draagtas) 2 kg 

Kalibratiecertificaat Ja 

Vermijd dure en tijdrovende laboratoriumanalyses 

SKF Draagbare Viscositeitmeter TMVM 1
De SKF TMVM 1 is een draagbare, roterende viscositeitmeter voor het snel en 
betrouwbaar meten van de viscositeit van smeeroliën en hydraulische vloeistoffen. 

Te gebruiken voor kwantitatieve en kwalitatieve metingen. De SKF TMVM 1 is een 
‘first check’-toestel waarmee je ter plaatse metingen kunt uitvoeren. Een regelmatige 
controle van de viscositeit biedt informatie over de olietoestand, wat van belang kan 
zijn voor de smering en de prestaties van de machine.

Draagbaar• 
Accessoires beschikbaar voor een groter viscositeitsbereik • 
Ergonomisch• 
Directe uitlezing• 

Specifieke software
Voor raadplegen of downloaden: www.skf.com/lubrication of www.mapro.skf.com

Geavanceerd programma voor vetkeuze en nasmeerinterval berekening 

LubeSelect voor SKF vetten
Het juiste vet kiezen voor een bepaald lager is van cruciaal belang wanneer het 
lager bij zijn toepassing moet voldoen aan een aantal ontwerpeisen. SKF heeft 
alle kennis over het smeren van lagers gebundeld in een computerprogramma 
dat je kunt raadplegen op www.skf.com/lubrication.

Met LubeSelect voor SKF vetten heb je een gebruiksvriendelijk instrument in handen 
waarmee je het juiste vet kunt kiezen. Het kan ook suggesties doen voor de nasmeer- 
intervallen en de te gebruiken smeerhoeveelheid, rekening houdend met de specifieke 
voorwaarden van de toepassing. Er zijn ook algemene richtlijnen beschikbaar voor het 
gebruik van typische smeermiddelen bij verschillende toepassingen. 

LubeSelect voor SKF vetten

Technische gegevens
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Tool voor snelle berekening van de nasmeerintervallen 

SKF DialSet
We hebben de SKF DialSet ontwikkeld om je te helpen bij het instellen van de 
automatische smeerunits van SKF. Nadat je de criteria en het juiste smeermiddel 
voor de toepassing hebt gekozen, krijg je van dit programma alle instellingen 
die nodig zijn voor het opstarten van het automatische smeerunits van SKF.
Ook berekent het snel en eenvoudig de nasmeerintervallen tussen twee 
smeerbeurten en de te gebruiken hoeveelheid smeermiddel. 

Voor een snelle berekening van de smeerintervallen op basis van de • 
bedrijfsvoorwaarden van de toepassing
De berekeningen steunen op de smeertheorieën van SKF• 
De berekende smeerintervallen hangen af van de eigenschappen van • 
het gekozen smeermiddel. Ze beperken op die manier het risico van 
onder- of oversmering en optimaliseren het vetverbruik
Bij de berekening wordt er gekeken naar het type automatisch • 
smeersysteem en naar de vettoevoerwaarden, waardoor de keuze 
van de juiste instellingen wordt vergemakkelijkt
De aanbevolen hoeveelheid vet hangt af van de vetnavulpositie; aan • 
de zijkant of via de W33 groef voor een optimaal verbruik 
Bevat een volledige lijst van de accessoires voor SKF SYSTEM 24 • 
Online beschikbaar of downloaden op www.skf.com/lubrication• 

Brengt alle smeerpunten in kaart• 
Werkt met een identificatiesysteem op basis van kleuren • 
Geeft deskundig advies over de keuze van smeermiddelen• 
Berekent de hoeveelheid te gebruiken smeermiddel en de smeerintervallen• 
Toont de voordelen van een dynamische routeplanning• 
Is expert op het vlak van de beste smeerprocedures • 
Houdt de historiek van de uitgevoerde smeertaken per punt bij• 

De SKF Lubrication Planner is beschikbaar in verschillende talen.
Hier gratis registreren en downloaden: www.skf.com/lubrication

Gebruiksvriendelijke tool voor het beheer van de smeerplanning  

SKF Lubrication Planner
De SKF Lubrication Planner is ontwikkeld om te helpen bij het opstellen van een 
smeerplanning. Hij dicht op die manier de kloof tussen enerzijds de behoefte 
aan een softwareplatform en anderzijds het administratiebeheer met behulp 
van een spreadsheet. 

SKF DialSet

SKF Lubrication Planner 
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Ook verkrijgbaar bij SKF

Wanneer je voor een bepaalde toepassing een op maat gemaakte oplossing nodig hebt, kan SKF op 
basis van zijn uitgebreide range een centrale smeersysteem aanbieden dat volledig aansluit op uw 
behoeften. Voor meer informatie, neem contact met de lokale SKF vertegenwoordiger.

SKF MonoFlex
Eenlijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten 
van NLGI 000 tot NLGI 2

SKF CircOil
Circulerende smeersystemen voor olie

SKF ProFlex
Progressieve smeersystemen voor olie en geschikt voor vetten 
van NLGI 000 tot NLGI 2

SKF Oil+Air
Olie- en luchtsmeersystemen

Tandwielpomp

PompOlietank

Zuigerpomp

Ventiel voor het mixen van 
olie en lucht

Verdeler

Bewakingseenheid

Progressieve verdeler

Tandwielpomp
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SKF LubriLean
Smeersystemen voor een kleine hoeveelheid smering.

SKF DuoFlex
Tweelijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten 
van NLGI 000 tot NLGI 2

SKF MultiFlex
Multilijnsmeersystemen voor olie en geschikt voor vetten 
van NLGI 000 tot NLGI 2

Zuigerpomp Multizuigerpomp

Tweeleidingsverdeler Progressieve verdeler




