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Masytec A/S er et 100 % danskejet 
selskab, som har repræsenteret  
Lincoln koncernen i Danmark i 
50 år. 

Masytec A/S tilbyder i dag også 
vore kunder smøremidler, mobile 
vejesystemer samt brandslukning 
og flere vil komme til.

Masytec A/S er herved en del 
af verdens største og længst 

eksisterende virksomhed inden 
for smøreapparater og smøre-
systemer. Vi har dermed adgang 
til markedets seneste udvikling 
inden for produkter og teknologi.

Disse internationale relationer 
betyder også, at maskiner,  
der eksporteres, altid er sikret 
professionel Lincoln service og 
montage i mere end 170 lande. 

Vi trækker på internationalt  
know how centralsmøring

 forlænger levetiden på dit udstyr

 nedbringer dine omkostninger

 forøger driftstiden på dit udstyr



Hvilke fordele opnår du med centralsmøring

Det kan betale sig med centralsmøring

sådan virker Lincoln Quicklub®

En elektrisk drevet højtrykspumpe føder smøre-
middel ind i hovedfordelerblokken. Smøremidlet 
deles herfra ud til underblokkene og igen ud til 
smørestederne i en nøje afmålt mængde. 

Fordelerblokkene drives af det hydrauliske tryk, 
der genereres af pumpen. I tilfælde af, at et 
smørested er blokeret, vil systemet indikere dette. 
Smørefedt vil flyde ud ved overtryksventilen på 
pumpen.

Systemet er forsynet med en bypassfitting til  
fyldning af slangerne og til nødstilfælde. 

Lincoln Quicklub® er særdeles enkel at installere.

Progressive fordelerblokke giver nøjagtig  
afmålt smøremiddeldosering til hvert smørested.
• 0,2 cm3 output pr. slag. Ved propning kan  

opnås større mængder: 2 x 0,2, 3 x 0,2, 4 x  
0,2 osv.

• Så længe smøremidlet forsynes til fordeler-
blokken, vil den fordele det til de forbundne 
smøresteder.

• Ingen sliddele: ingen fjedre, ingen dynamiske 
tætninger eller O-ringe. 

• Fordelerblokkene fungerer fra ÷25 ºC op til 
+70 ºC.

SSV-fordelerblok  
med skæreringfittings

Vedligeholdelsesomkostninger i for-
bindelse med indkøb af maskiner  
bliver ofte overset. 

I vores øjne er en maskine ikke komplet, 
uden at der er påmonteret et central-
smøresystem. Det er nemlig sund for-
nuft for både økonomi og maskiner  
at smøre under drift, da man derved 
opnår en meget mere effektiv udnyt- 
telse af maskinerne.

Har du tænkt på vedligeholdelsesomkostningerne?

Et centralsmøresystem er en mindre 
investering, set i forhold til de mange 
fordele det giver. I forhold til prisen 
på en ny maskine er det en meget lille 
investering for at opnå en længere leve-

tid og en forøget produktionskapacitet. 
Tilbagebetalingstiden på investeringen i 
et centralsmøresystem er derfor meget 
kort.

Manuel smøring

Lincoln Quicklub®

Oversmøring

Manglende smøring

Optimal smøring

Du undgår “paniksmøring” med Lincoln Quicklub®

Ved manuel smøring bliver der ofte fyldt for meget fedt på, når brugeren plud-
selig finder ud af, at maskinen er ved at løbe tør for fedt. Så glemmer han alt om 
smøring, indtil problemet opstår igen, hvorefter han fylder rigeligt på igen (se den 
røde linje). Med Lincoln Quicklub® fyldes fedtet helt automatisk på og sikrer, at 
maskinen altid er velsmurt.

 Korrekt smøring øger maskinens  
gensalgsværdi.

 Ingen tidsforbrug til manuel  
smøring. 

 Lavere forbrug af fedt. 

 Levetiden på maskinen forøges  
væsentligt.

 Korte smøreintervaller er med  
til at holde skidt og snavs ude.

 Lavere reparations- og vedlige- 
holdelsesomkostninger. 

 Smøring uanset vejrlig og miljø.

Kort sagt ... fordele du kan mærke – direkte på bundlinjen!

Samtidig giver det en betydelig bedre 
fordeling af smøremidlet. Normalt  
smører maskinføreren måske én gang 
pr. dag, når maskinen holder stille,  
hvilket medfører, at f.eks. pinbolte  
og bøsninger kun smøres på en ”side”. 
Dette undgår du med kontinuerlig 
smøring. Det giver en længere levetid på 
dit udstyr – med færre nedbrud, hvilket 
øger gensalgsværdien, når du skal sælge 
maskinen.


