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READY BOOSTER
YENİ TEK NOKTA YAĞLAYICI

•  Kullanımda esneklik sayesinde önemli ölçüde tasarruf
sağlar (1-12 ay ve durdurulabilme)

•  Dar ve kısıtlı alanlar için uygundur (125 cm3)
•  Kullanıma hazır: Montaj ve alet kullanımı gerekmez
•  Tüm uygulamalarınız için tek bir yağlayıcı: İç ve dış

ortam (-20°C ila 60°C)
•  IP68 koruma sınıfı: Aşırı nemli ve tozlu ortamlarda dahi

güvenilir yağlama

UYGULAMALAR
Kompakt boyutları sayesinde, Ready Booster çok çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir:
•  Rulmanlar, Plummer bloklar
•  Zincirler
•  Elektrik motorları, fanlar, pompalar, konveyörler vb.

ATEX SERTİFİKALI
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READY BOOSTER’IN AVANTAJLARI



>  UYGULAMANIZ İÇİN
EN UYGUN GRES İLE EN DOĞRU OTOMATİK YAĞLAYICIYI EŞLEŞTİRİN
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UNIVERSAL + HEAVY DUTY + VIB HIGH TEMP   FOOD FOOD CHAIN OIL CHAIN OIL
TANIMLAMA

Endüstriyel kullanım 
için genel amaçlı gres

Çok yüksek yüklere 
ve çok çeşitli 
uygulamalara 

uygun, özellikle zorlu 
uygulamalara yönelik 

gres

Yoğun vibrasyona 
veya darbelere maruz 
kalan parçalar,  nemli 

ortamlarda yüksek 
yüklü uygulamalara 

yönelik gres

Bu gres,
+150°C'ye kadar

yüksek sıcaklıklarda
uzun süreli yağlama

için idealdir.
+175°C'lik

tepe noktaları
tolere eder.

Gıda ve ilaç 
endüstrileri için çok 

amaçlı gres. NSF-H1 
önerilerine uygundur.

Gıda işleme ve 
ilaç endüstrileri için 

tasarlanmış zincirlere 
yönelik gıda sınıfı yağ. 

NSF-H1 önerilerine 
uygundur.

Yüksek sıcaklık 
zincirleri için sentetik 

yağ.

UYGULAMALAR
Tarım

ekipmanları,
malzeme

taşıma ekipmanları, 
genel

mekanik
cihazlar, düşük 
güçlü elektrik
motorları vb.

Ağır sanayi:
Metalurji,
inşaat,
nakliye,

konveyörler, kaldırma
ekipmanları, su 
pompaları vb.

Taş ocakları, çimento
fabrikaları, imar
işleri ve nemli

ortamlar:
Kağıt fabrikaları,
sondaj, kırma,
titreşimli eleme 
ekipmanları vb.

Tekstil
makineleri, kağıt

dönüştürme 
makineleri, sıcak

fanlar, kurutucular,  
su pompaları vb.

Şişeleme makineleri,
süt ürünü 

ekipmanları,
endüstriyel

fırınlar, makarna
ve şekerleme üretimi,

mezbahalar vb.

Düz, konik ve sonsuz 
dişliler, ana yataklar, 
pivotlar, mafsallar, 
kaldırma, tahrik ve 
aktarım zincirlerinin 

düşük sıcaklıklarda bile 
yağlanması 

Tekstil ve
plastik malzeme

dönüştürme 
makineleri:
Tüm zincir  
tipleri için

TEKNİK VERİLER
Sabun Lityum Kalsiyum Lityum Lityum Kalsiyum Poliüretan Alüminyum 

kompleks • •

Yağ Mineral Mineral Yarı sentetik Yarı sentetik Parafin mineral Ester + Pao Ester + PAO

Çalışma sıcaklığı
-30°C/+130°C -30°C/+150°C -20°C/+140°C -40°C/+160°C -30°C/+120°C -30°C/ +120°C -20°C/+250°C

40°C'deki viskozite 220 cSt 150 cSt 360 cSt 160 cSt 195 cSt 220 cSt 320 cSt

• Gaz üretim ünitesi
• Güvenilir ve ekonomik
• Saydam kartuş
• Hızlı aktivasyon (1 günden kısa)

IP68 koruma
Maks. Basınç: 5 bar
1 ila 12 ay boşalım periyodu 
Durdurulabilir
Kapasite: 125 cm3 
Çalışma sıcaklığı: -20°C ila  +60°C
Çeşitli aksesuar seçenekleri

Ürünler hakkında detaylı bilgi için 
 www.ntn-snr.com

TEKNİK BİLGİLER

ARİF ALAÇAM RULMAN - Beşikçioğlu İş Merkezi 1202/2 Sokak no:99/G 
Yenişehir - IZMIR - 02324495545 - info@alacam.com.tr

www.alacam.com.tr

Boşaltım periyodu ayarı için  
döner anahtar
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OFF

Döner anahtar

Piston

Yağ

R ¼ dış vida dişi

Pil

Gaz üretim ünitesi

Entegre yağ tutma valfli (kırmızı tapa)  
yağ dolu üniteler


