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1. Τεχνικά δεδομένα
Χωρητικότητα γράσου  του LAGD 60    60 ml, (2,03 fl.oz US)
Χωρητικότητα γράσου  του LAGD 125    125 ml, (4,25 fl.oz US)
Ονομαστικός χρόνος εκκένωσης     ρυθμιζόμενος, 1-12 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος LAGD 60/125 -20 °C έως 60 °C  (-5 °F έως 140 °F)
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος LAGD 125/F... -20 °C έως 55 °C  (-5 °F έως 131 °F)
Ασφαλές σε εκρηκτικό περιβάλλον     II 1 G Ex ia IIC T6
       II 1 D Ex iaD 20 T85°C
       I M1 Ex ia I
Κλάση προστασίας     IP 68
Μέγιστη πίεση λειτουργίας     5 bar (75 psi)*
Πηγή μετάδοσης κίνησης     πεπιεσμένο αδρανές αέριο
Σπείρωμα σύνδεσης      R 1/4
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης    +20 °C (+70 °F)
Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης του
λιπαντήρα     2 χρόνια **
Βάρος LAGD 60     περίπου 130 g (4,3 oz)
       (συμπεριλαμβάνεται το γράσο)
Βάρος LAGD 125     περίπου 200 g (6,9 oz) 
       (συμπεριλαμβάνεται το γράσο)
Ονομασία     LAGD 125/WA2 ( πλήρης με LGWA 2)
       LAGD «Χωρητικότητα»/«λιπαντικό»
       LAGD «Χωρητικότητα»/F«λιπαντικό»

* Η μέγιστη εσωτερική πίεση ενός πλήρους λιπαντήρα που χρησιμοποιείται σε εντελώς 
 φραγμένη εφαρμογή. 
** Η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής που 
 αναγράφεται στα πλάγια του λιπαντήρα. Ο λιπαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το 
 ανώτερο, για 12 μήνες μετά από 2 χρόνια αποθήκευσης.

Άδειοι λιπαντήρες S24 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για γέμισμα με λάδι χωρίς 
ανεπίστροφη βαλβίδα

Σημείωση:
Στην βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιείστε μόνο LAGD 125/F...

   χιλιοστά ίντσες  χιλιοστά ίντσες



2. Εγκατάσταση
1. Γράψτε την ημερομηνία εγκατάστασης πάνω στη  
  μονάδα με αδιάβροχο μαρκαδόρο. 
2. Αφαιρέστε το πώμα που είναι στο άκρο του  
  λιπαντήρα. 
3. Γυρίστε το καντράν με ένα νόμισμα για ενεργοποίηση  
  του λιπαντήρα. 
4. Καθαρίστε το χώρο γύρω από το σημείο λίπανσης. 
5. Αφαιρέστε την προηγούμενη μονάδα ή την παλιά  
  διάταξη γρασαρίσματος. 
6. Προσαρμόστε τη νέα μονάδα σφίγγοντάς την με το  
  χέρι. 
7. Συνιστούμε να ελέγχετε τη γενική κατάσταση του  
  ρουλεμάν και τη θέση του εμβόλου λίπανσης κάθε  
  ένα τέταρτο του χρόνου διανομής. Για παράδειγμα: 
  κάθε εβδομάδα στη ρύθμιση 1-μήνα ή κάθε 3 μήνες  
  στη 12-μηνη ρύθμιση. 

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε νέα εφαρμογή:
1. Βεβαιωθείτε πως το γράσο στο SYSTEM 24 είναι  
  κατάλληλο.
2. Γεμίστε τις γραμμές παροχής και το ρουλεμάν με  
  γράσο.
3. Βεβαιωθείτε ότι το γράσο είναι συμβατό.
4. Eξασφαλίστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος  
  είναι στα αποδεκτά όρια. Αν η θερμοκρασία  
  περιβάλλοντος είναι διαρκώς πάνω από +40 °C μην  
  επιλέγετε ρυθμό διανομής για περισσότερους από 6  
  μήνες ώστε να έχετε τη  βέλτιστη απόδοση. Σε  
  περίπωση που έχετε LAGD 125/F... μην επιλέξετε 
  ρυθμό διάχυσης μεγαλύτερο των τριών μηνών, εάν η  
  θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι συνεχώς άνω των  
  +50 °C για να επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση.
5. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα παρέχει γράσο στο 
  ρουλεμάν ή στο εξάρτημα που πρόκειται να λιπανθεί.
6.  Ο λιπαντήρας δεν συνίσταται να εγκαθίσταται σε 
  απόσταση μεγαλύτερη των 300 mm (για γράσο) ή 
  1 500 mm (για λάδι) από το ρουλεμάν.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο γραμμές παροχής με 
  εσωτερική διάμετρο 6 χιλιοστών.
8. Προστατέψτε τη μονάδα από κρούσεις ή κραδασμούς.  
  Χρησιμοποιήστε την προστατευτική βάση LAPP 2E  
  για να προστατέψετε την μονάδα ή για την  
  εγκαταστήσετε σε απόσταση. Αν ο θάλαμος του  
  αερίου ή το πάνω μέρος της μονάδας έχουν   
  υμπτωματικά καταστραφεί, ο ηλεκτρολύτης  ίσως  
  εμφανίσει διαρροή. Ανατρέξτε στο έντυπο των  
  δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.
9. Προστατεύστε τη μονάδα από θερμότητα και ξαφνικές 
  αλλαγές θερμοκρασίας.



Σημείωση:
 Ο λιπαντήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά. Προσαρμόστε το καντράν  

 ρύθμισης χρόνου του λιπαντήρα στο 0.
 Μπορεί να γίνει εγκατάσταση της μονάδας σε οποιαδήποτε θέση. Η μονάδα είναι  

 αδιάβροχη και (IP 68) η εγκατάστασή της μπορεί να γίνει μέσα στο νερό.
 Οι λιπαντήρες  λαδιού έχουν  ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα. Μην την αφαιρείτε.
 Άδειοι λιπαντήρες S24 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για γέμισμα με λάδι χωρίς  

 ανεπίστροφη βαλβίδα

3. Επιλογή ρυθμού διανομής
Η SKF συνιστά χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους για επιλογή του ρυθμού 
διανομής.

3.1 Εμπειρική μέθοδος
Αν ο προηγούμενος ρυθμός διανομής είναι ικανοποιητικός, εφαρμόστε τον ίδιο και στο 
νέο λιπαντήρα.

3.2 Ίση παροχή με χειροκίνητο γρασαδόρο
Ρυθμίστε το χρόνο του λιπαντήρα για να βεβαιωθείτε πως το ρουλεμάν λαμβάνει την ίδια 
ποσότητα λιπαντικού με τη λίπανση που γινόταν με χειροκίνητο γρασαδόρο
Παράδειγμα:
 Το ρουλεμάν «X» λαμβάνει 10 «πρεσσαρισιές» (διαδρομές εμβόλου) από χειροκίνητο 

 πιστόλι γρασαρίσματος SKF (SKF 1077600) το μήνα.
 ένας Μία πλήρης  διαδρομή = 1,5 cm³.

LAGD 60
 Το περιεχόμενο του λιπαντήρα LAGD 60 είναι 60 ml = 60 cm³.
 Επομένως, 60 cm³ διαιρούμενα δια 1,5 cm³ = 40 «διαδρομές».
 10 πρεσσαρισιές το μήνα ισοδυναμούν με 40 διαιρούμενο δια 10 = 4 μήνες.

Ρυθμίστε τον λιπαντήρα σε 4 μήνες.

LAGD 125
 Το περιεχόμενο του λιπαντήρα LAGD 125 είναι 125 ml = 125 cm³.
 Επομένως, 125 cm³ διαιρούμενα δια 1,5 cm³ = 83 πρεσσαρισιές.
 10 πρεσσαρισιές το μήνα ισοδυναμούν με 83 διαιρούμενο δια 10 = 8,3 μήνες.

Καθορίστε τη ρύθμιση χρόνου του λιπαντήρα σε 8 μήνες.

3.3 Το πρόγραμμα SKF DialSet 4.0  
Το DialSet είναι ένα πρόγραμμα υπολογισμού, που υπολογίζει εύκολα την σωστή 
ρύθμιση για τον αυτόματο λιπαντήρα SYSTEM 24 καθώς και για τον αυτόματο λιπαντήρα 
πολλαπλών σημείων SYSTEM MultiPoint για την εφαρμογή σας. Το πρόγραμμα  DialSet 
και οι αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως MP3501 μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα www.
mapro.skf.com



3.4 SKF LubeSelect για γράσα SKF
SKF LubeSelect για γράσα SKF, είναι μια ιστοσελίδα που μπορεί να σας δώσει 
συμβουλές, για να βρείτε έυκολα το κατάλληλο γράσο και την κατάλληλη ρύθμιση 
λίπανσης για ρουλεμάν. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο www.skf.com αφού εγγεφείτε 
στο @ptitute exchange.

4. Περίοδος ενεργοποίησης
Ο λιπαντήρας έχει χρονοκαθυστέρηση πριν αρχίσει η μονάδα να παρέχει λιπαντικό. Η 
καθυστέρηση ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση χρόνου και τη θερμοκρασία 
λειτουργίας.
Σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και με ρύθμιση έξι μηνών, ο λιπαντήρας 
ξεκίνα την διάχυση μέσα σε μία εβδομάδα και στους -20 °C (-5 °F) μέσα σε δύο 
εβδομάδες. Συν΄΄ηθως, το λιπαντικό που βρίσκεται μέσα στην έδραση του ρουλεμάν 
περιέχει αρκετό λιπαντικό για την περίοδο μετά την ενργοποίηση. Η περίοδος 
ενεργοποίησης μπορέι να μειωθεί χρησιμοποιώντας τον λιπαντήρα για μια μέρα με 
ρύθμιση ενός μήνα πρίν το θέσουμε στην κανονική ρύθμιση. 

4.1 Επιδράσεις στη ρύθμιση χρόνου
Ο ρυθμός παροχής μπορεί να επηρεασθεί από αντίσταση στα κανάλια λίπανσης και από 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από -10 °C (+14 °F), τότε η παροχή θα 
είναι περίπου διπλάσια από αυτόν που φαίνεται στο λιπαντήρα. Εάν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι πάνω από 40 °C (+104 °F) τότε για οι λιπαντήρες LAGD 60/… και 
LAGD 125/… θα αδείασουν στον μισό χρόνο από ότι δείχνεται πάνω στον λιπαντήρα.



5. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Ενέργεια
Ο λιπαντήρας δεν 
διανέμει ή διανέμει με 
πολύ αργό ρυθμό 

Λανθασμένη ρύθμιση Προσαρμόστε το ρυθμό 
διανομής

Ο λιπαντήρας δεν είναι 
ενεργοποιημένος

Ενεργοποιήστε το 
λιπαντήρα ρυθμίζοντας τον 
χρόνο λίπανσης

Τα κανάλια λίπανσης είναι 
φραγμένα 

Αποφράξτε το κανάλι 
λίπανσης πρεσάροντας 
γράσο με πιστόλι 
γρασαρίσματος

Η αντίσταση είναι πολύ 
μεγάλη

Βεβαιωθείτε ότι:
-  η υπερβάλλουσα    
  ποσότητα γράσου
  μπορεί να διαφύγει
-  οι γραμμές παροχής δεν
  είναι μεγαλύτερες από
  300 mm- 
- οι γραμμές παροχής 
  έχουν εσωτερική 
  διάμετρο 6 mm
- Το σημείο λίπανσης 
  είναι κατάλληλο για 
  λιπαντήρες που 
  κινούνται με αέριο

Το λιπαντικό διανέμεται 
πάρα πολύ γρήγορα 

Λανθασμένη ρύθμιση Προσαρμόστε το ρυθμό 
διανομής

Υψηλή θερμοκρασία για 
μικρό χρονικό διάστημα

Δεν χρειάζεται διορθωτική 
ενέργεια

Αέρας μεταξύ του 
εμβόλου και του 
λιπαντικού 

Μονάδα εγκατεστημένη 
για μεγαλύτερη περίοδο 
από τον επιλεγμένο 
χρόνο

Αντικαταστήστε τη μονάδα 

Η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι 
πάμω από τα αποδεκτά 
όρια

Αντικαταστήστε τη μονάδα 
και προστατέψτε την από 
υψηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος

Ο λαιμός του λιπαντήρα 
σπάζει

Πολύ υψηλοί κραδασμοί 
ή κρούσεις

Στηρίξτε την μονάδα με τον 
σφιγκτήρα LAPC 50 ή την 
προστατευτική βάση 
LAPP 2E

Αν ο λιπαντήρας συνεχίζει να μη λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 
του  SKF SYSTEM 24.



6. Συμβουλές ανακύκλωσης
Η απόρριψη του λιπαντήρα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους τοπικούς 
κανονισμούς. Θεωρείστε το λιπαντήρα βιομηχανικό απόβλητο (λάδια, γράσα, 
φίλτρα...).
Κωδικός EU για απόβλητα: 15 01 10.

7. Συμπληρωματικός εξοπλισμός
Ονομασία  Περιγραφή
LAPA 45   Γωνία σύνδεσης 45°
LAPA 90   Γωνία σύνδεσης 90°
LAPB 3X4E1   Βούρτσα λίπανσης 3 x 4 cm*
LAPB 3X7E1   Βούρτσα λίπανσης 3 x 6 cm*
LAPB 3X10E1  Βούρτσα λίπανσης 3 x 10 cm*
LAPB 5-16E   Βούρτσα λίπανσης με ράβδο ανύψωσης*
LAPB D2   Βούρτσα λίπανσης, στρογγυλή, διαμέτρου 2 cm*
LAPC 50   Σφιγκτήρας
LAPE 35   Προέκταση 35 χιλιοστών
LAPE 50   Προέκταση 50 χιλιοστών
LAPF F1/4   Σύνδεση σωλήνα, θηλυκή G 1/4
LAPF M1/4   Σύνδεση σωλήνα, αρσενική G 1/4
LAPF M1/8   Σύνδεση σωλήνα, αρσενική G 1/8
LAPF M3/8   Σύνδεση σωλήνα, αρσενική G 3/8
LAPG 1/4   Γρασαδοράκι G 1/4
LAPM 2    Σύνδεση Υ
LAPM 4    Πολλαπλή βάση 4 σε 1  G 1/2
LAPN 1/8  Γρασαδόρος G 1/4 - G 1/8
LAPN 1/2  Γρασαδόρος G 1/4 - G 1/2
LAPN 1/4  Γρασαδόρος G 1/4 - G 1/4
LAPN 1/4UNF  Γρασαδόρος G 1/4 - G 1/4 28 UNF
LAPN 3/8   Γρασαδόρος G 1/4 - G 3/8
LAPN 6    Γρασαδόρος G 1/4 - M6
LAPN 8    Γρασαδόρος G 1/4 – M8
LAPN 8X1   Γρασαδόρος G 1/4 - M8x1
LAPN 10   Γρασαδόρος G 1/4 – M10
LAPN 10X1   Γρασαδόρος G 1/4 – M10x1
LAPN 12  Γρασαδόρος G 1/4 – M12
LAPN 12X1.5  Γρασαδόρος G 1/4 - M12x1,5
LAPP 2E  Προστατευτική βάση
LAPP 3E  Προστατευτικό κάλυμμα
LAPT 1000   Εύκαμπτος σωλήνας, μήκους 1 000 χιλιοστών
LAPV 1/4   Ανεπίστροφη βαλβίδα G<:hs>1/4
LAPV 1/8   Ανεπίστροφη βαλβίδα G<:hs>1/8

*  Χρησιμοποιείται μόνο με μονάδες SYSTEM 24, που περιέχουν λάδι.

Τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών (MSDS) για τα 
 και για τα λιπαντικά SKF μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 

www.mapro.skf.com.







Σύμφωνα με την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας διατηρούμε το δικαίωμα  
να αλλάξουμε οποιοδήποτε μέρος των παραπάνω χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.


