مفهوم روغن کاری آسان
فناوری های پیرشفته جریان

www.hove-as.dk

روغن کاری پیرشفته و جمع و جور

ما متخصص فناوری های پیرشفته جریان هستیم

هاو ای/اس ( )Hove A/Sیک رشکت بزرگ خصوصی است که مقر آن در کپنهاگن ،پایتخت دامنارک قرار گرفته است.

.ما متخصص توسعه و طراحی محصوالت گسرتده و راهکارهای کامل در زمینه فناوری های پیرشفته جریان هستیم.

 ،Hoveمزایای زیر را به همراه خواهد داشت:
استفاده از مفهوم روغن کاری آسان

•دهنده کاهش مدت زمان روغن کاری ،حداقل به میزان  50%هستند.
خاموشی کمرت در زمان تعمیرات – آزمایش های میدانی نشان
• تکنولوژی سطح باالی استفاده شده در محصوالت ما که کامال خودکار است.
اطمینان از روغن کاری دقیق –
•خطر آلودگی کمرت – مدار کامال بسته ،از کارتریج تا اتصال/نقطه روغن کاری.
•هزینه کمرت برای روغن کاری – مقادیر بیشرت = هزینه کمرت.
•فشار عضالنی کمرت در میان تکنسین ها-به هیچ عملیات دستی نیاز نیست.

جابجایی ،سیستم های توزیع جریان قابل جابجایی و کارتریج های ویژه بزرگ است.
مفهوم روغن کاری آسان ما ،شامل پمپ های روغن کاری خودکار قابل

همچنین ضد آب هستند ،که این موضوع ،موجب می شود که پمپ ها ،حتی در هنگام استفاده در کنار
اند .این چمدان ها به گونه ای بادوام طراحی شده اند تا جابجایی آن ها راحت باشد و
پمپ های روغنکاری برای حداکرث محافظت ،در چمدان های مخصوص قرار داده شده
ساحل ،تحت محافظت باشند.
صنایعی که گریس های روان کننده استفاده می شوند ،از جمله معدن ،نفت و گاز و سیامن ،ارزشمند است.
اگر چه مفهوم روغن کاری آسان ،در اصل برای صنعت توربین بادی طراحی شده ،اما مشخص شده که در متام

.ما همیشه می کوشیم تا به سمت تعالی حرکت کنیم و نوآوری ،پایداری و ابتکار ،کلامت کلیدی ای هستند که ما را زنده نگه می دارند
تقاضاهای صنعتی مختلف برای تعالی را ،برای مشرتیان ما در رسارس جهان برآورده کرده و حتی از آن فراتر می روند.
کارکنان ماهر و با استعداد ما اطمینان دارند که محصوالت و راهکارهای تخصصی ما ،از طریق همکاری نزدیک با بخش  R&Dانتظارات و
بخش های داخلی  R&Dو تولید ما ،توانایی برآوردن متام نیازهای صنعتی ،از محصوالت کوچک گرفته تا نیازهای صنعتی در مقیاس بزرگ دارا می باشند.
به هر چیزی که در زمینه فناوری پیرشفته جریان ،نیاز داشته باشید Hove A/S ،رشیکی خالق مورد نظر شام ،چه در زمینه توسعه و چه در زمینه تولید خواهد بود.
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روغن کاری ،آسان تر از همیشه...

Hove Easy Grease
گریس /روغن کاری در سیستم های روغن کاری مرکزی است.
جابجایی ،برای روغنکاری مستقیم یاتاقان ها و پر کردن مجدد
 ،Easy Greaseیک پمپ گریس کاری خودکار و قابل

یاتاقان ها با استفاده ترکیبی از  Easy Greaseو مجموعه شلنگ ها.
روغن کاری مستقیم

کاری صحیح در آن ها اهمیت دارد و همچنین استفاده از انرژی برق مشکل است ،به کا¬ر می رود.
کاری مرکزی و گریس کاری یاتاقان ها ،قطعات متحرک و کاربردهای زیاد و مختلف دیگری که گریس
گریس کاری قابل جابجایی است که با باتری کار می کند و برای پر کردن مستقیم سیستم های روغن
 Hove Easy Grease Carryیک پمپ

از بند تعبیه شده و هم چرخ های داخلی.
کامال قابل جابجایی ،هم با استفاده

Hove Refiller
گریس /روغن کاری در سیستم های روغن کاری مرکزی است.
 ،Hove Refillerپمپی قابل جابجایی برای پر کردن مجدد
دستی ،مستقیام از پمپ و یا به وسیله کنرتل از راه دور کار می کند.
 Hove Refillerبه صورت

استفاده از پمپ را بسیار راحت می کند.

تعبیه شده و سیستم کنرتل هاو ،تنظیم و
صفحه ملسی

سیستم های روغن کاری مرکزی با استفاده از .Hove Refiller
پر کردن مجدد مخزن
عملکرد بوسیله باتری– بدون نیاز به کابل

ایستگاه دوز بندی بشکه ای هاو
بندی هر گونه ماده قابل پمپ شدنی ،طراحی شده است.
به فرد است که توسط  PLCکنرتل می شود و برای دوز
ایستگاه دوز بندی بشکه ای هاو یک پمپ منحرص
حجم جریان مورد نیاز جهت حداکرث کردن عملکرد باشد.
بشکه یا درام سازگاری داشته باشد و همچنین دارای فشار و
به گونه ای تحویل داده شود که با هر نوع و اندازه
ایستگاه پمپاژ ،می تواند
اجزای مختلفی در متام قطعات الکرتیکی و مکانیکی است.
بشکه ای هاو از جنس فوالد ضد زنگ طراحی شده دارای
ایستگاه دوز بندی

لوازم جانبی Easy Grease
کارتریج هاو

هاو ،می توانند با متام انواع گریس هایی که در بازار یافت می شوند ،پر شوند.
مقدار کامل و هم با مقدار مورد نیاز مشخص شده وجود دارد .کارتریج های
3000 ،1500
عرض می شوند1500 ،
 5000میلی لیرت .امکان تحویل آنها ،هم با
 3000و 5000
کارتریج های هاو ،در سه اندازه
و تحت رویه های سخت گیرانه و با رعایت سیاست پاکیزگی ،انجام می گیرد.
به منظور اطمینان از عدم آلودگی ،پر کردن کارتریج هاو ،در کارخانه خودمان

نصب آسان

گریسی از هر تولید کننده مورد نظر ،مستقیام از کارخانه ما قابل عرضه است.
که خالی شود تنها  %5از طرفیت کل را اشغال می کند .کارتیج هاو با هر نوع
نصب و برداشنت کارتریج بسیار ساده است که هنگامی

مجموعه شلنگ هاو

مورد نظر خود را اعالم کنید ،شلنگ ها را به صورت سفارشی تولید می کند.
مختلف گریس کاری روی یاتاقان ها Hove A/S .پس از اینکه شام مشخصات
تقسیم اثربخش جریان گریس از ایزی گریس به نقاط

مدلی مبتنی بر چرخ دنده است که باالترین دقت را در حجم خروجی دارد.
تقسیم کننده جریانی که استفاده می کنیم،

فروشنده

Hove A/S
Herstedøstervej 7
DK-2600 Glostrup
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