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Sentralsmøring for anleggsmaskiner 

På et anlegg teller hvert minutt 
Maskinene må fungere, de bør ikke havarere, i 
hvert fall ikke på grunn av mangel på smøring. 
Høyt belastede bolter og lager trenger jevnlig 
vedlikehold. Manuell smøring koster mye tid og 
penger. Vedlikehold er kostbart, men havarier 
og død tid på maskinene koster langt mer. Du 
kan glemme alle disse problemene med BEKA-
MAX sentralsmøring. 

Enkelt vedlikehold 
Mens maskinen jobber, tilfører BEKA-MAX 
sentralsmøresystemet rett mengde fett til alle 
smørepunkt. Helt til å stole på, elektrisk kontrollert 
og presist dossert. 
Hvert lager mottar rett mengde til rett tid, uten noen 
stopp på maskinen. 
Dette øker driftsstabiliteten til maskinen og reduserer 
vedlikeholdskostnadene. 
Elektronisk kontroll 
Den elektriske styreenheten til smøreanlegget er stilt 
inn for arbeidsforholdene til den enkelte maskin, og 
aktiverer pumpen etter innstilte intervall. 

Tvangsstyrt pumpeelement 
Pumpeelementet er ikke drevet av en simpel retur fjær, 
men blir fysisk skjøvet frem og tilbake av en eksenter. Dette 
garanterer en sikker pumpefunksjon av fett type NLGI2 selv 
ved svært lave temperaturer. 

+ Robuste komponenter 
+ For alle typer vanlige smøremidler 
(NLGI 000, 00, 0, 1, 2) 
+ Tvangsstyrt pumpeelement for sikker funksjon 
+ Beholder størrelser 1.9/2.5/4.0/8.0KG 
+ Integrert styreenhet EP-Tronic med 
-3 forskjellige drifts modus: tid, omdreininger eller sykluser 
  Elektronisk overvåkning av funksjon 
  Elektronisk valg av driftsforhold EWP: 
  Lett, medium eller tung bruk 
 -integrert data logg med diagnose modul 
-interface med det telemetriske BEKATraX systemet 
- Et av markedets beste produkt, fra en av verdens største         
produsenter 



Mindre anleggsmaskiner, som minigravere 
og mini hjullastere, har ofte få 
smørepunkt. Utover det er det trangt å 
vanskelig å få installert et smøreanlegg. 
Det er spesielt for disse applikasjonene 
BEKA-MAX har designet PICO kompakt 
smøresystem. 

PICO-Stor ytelse med 
små dimensjoner 

PICO- det innovative smøresystemet for kompakt kjøretøy og 
maskiner 
 
PICO systemet er en ideell kombinasjon av funksjonalitet og 
fleksibilitet med kompakt design. 
PICO systemet er en unik sammensetting av fler linje og 
progressiv fordeler teknologi. 
Den kraftige PICO pumpen kan føde direkte opptil 8 
smørepunkt. Uten fordelingsblokk. Før å føde flere smørepunkt, 
kan systemet utvides med en progressivfordeler. Det er til og 
med mulig med to kretser med progressivfordelere. 
PICO er et modulbasert smøresystem som kan benyttes på alle 
kjøretøy og maskiner. 

Passer like godt for OEM utsyr, som til etter montasje. 

+ Kompakt design 
+ Unik kombinasjon av to smøresystem 
    Progressiv og fler linje system 
+ For alle typer vanlige smøremidler 
    (NLGI 000, 00, 0, 1, 2) 
+ Beholder på 1.2KG med nivå kontroll 
+ Mulig for fleksibel utvidelse av systemet 
+ Integrert styreenhet EP-Tronic med 
-3 forskjellige drifts modus: tid, omdreininger eller sykluser 
  Elektronisk overvåkning av funksjon 
  Elektronisk valg av driftsforhold EWP: 
  Lett, medium eller tung bruk 
 -integrert data logg med diagnose modul 
-interface med det telemetriske BEKATraX systemet 

BEKA-MAX progressivfordelere 
Modul basert fordeler design for differensiert fettfordeling 
Meget fleksibelt for utvidelse 
Høyeste presisjon 
Stort utvalg av forskjellige typer progressiv fordelere 
Kan levers med overvåkning og blokkerings kontroll 
Finnes også i syrefast AISI 316L 

Det kompakte smøresystemet 



Smøresystem for hydrauliske hammere 

Smøresystem for hydrauliske hammere. 
 
Hydrauliske hammere er høyt belastende tilleggsutstyr for 
anleggsmaskiner. På grunn av høy mekanisk belastning, er 
slitasjen på meiselen veldig høy. 
For å redusere slitasjen på meiselen må den tilføres spesial 
smøremiddel. 
BEKA HAMAX hammer smøresystem garanterer en jevnlig 
smøring av de høyt belastede punktene. På grunn av det spesielle 
designet, er det mulig å pumpe smøremidler med høyt 
partikkelinnhold slik som kopperpasta. 
 
Ingen applikasjon er lik den andre. 
 
Derfor tilbyr BEKA HAMAX skreddersydde løsninger til hver 
enkelt applikasjon. 
 
Fordeler ved å benytte BEKA HAMAX 
 
Effektiv redusering i slitasje. 
Høyere produktivitet, ingen stopp for manuell smøring. 
Feilfri drift med kompakte og robuste komponenter. 
Hydraulisk eller elektrisk drift 
Pålitelig selv ved lave temperaturer 
Kan benytte spesial smøremidler. 

Det universale og robuste hammer smøresystemet 
+ Kan benytte smøremidler med partikkelinnhold. 
+ Justerbar mengde. 
+ Aktiveres av impuls – derfor bar for applikasjoner  uten jevn 
hydraulikk flow. 
+ Bare en hydraulikk tilkobling, trenger ingen retur linje. 
+ Forskjellige beholder størrelser. 

Heavy Duty smøresystemt  
+ Installeres på hammeren, kan benyttes av forskjellige maskiner. 
+ Justerbar mengde. 
+ Enkelt design for størst pålitelighet. 
+ Hydro drift for jevnlig smøring. 
+ Lave driftskostnader grunnet vanlige smøremiddel patroner. 

Elektrisk operert smøresystem 
+ Sitter beskyttet plassert på maskinen. 
+ Stor metall beholder for lang driftstid. 
+ Økonomisk drift med fett fra spann, eller patron. 
+ Elektrisk styring og mulighet for nivå overvåkning. 
+ Tvangsstyrt pumpeelement. 


