
LUBCON® 
DuoMax 160  
De oplossing voor moeilĳk 
bereikbare smeerpunten

■  Slim automatisch smeren
■  1 Systeem, 2 uitgangen
■  Optimale dosering
■  Maximaal 3 jaar smeermiddelafgifte
■  Zuinig in gebruik en robuust
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Kostenbesparend
■ Langetermijnsmering op 2 smeerpunten.
■ Eenvoudige installatie en activering.
■ Optimale dosering van het smeermiddel.
■ Voorkomt oversmering.
■ Geen externe voeding nodig (interne batterij).

Robuust en betrouwbaar
■ Gesloten aluminium behuizing.
■ Volledig afgedicht systeem.
■ Geschikt voor extreme situaties (stof, water, hitte).
■ Te monteren in elke positie.
■ Bestand tegen schokken en trillingen.

Smeren over lange periodes
■ Gebruiksduur per DuoMax programmeerbaar.
■ Gebruiksduur tot 36 maanden mogelijk.
■ Minimaal smeermiddelenverbruik.

Afbeeldingen door Lubcon®. De opgaven zijn conform de huidige stand van de ontwikkeling zoals bekend bij Lubcon® Service + 
Systems GmbH. Alle wijzigingen voorbehouden. Hoewel de producten aan een zeer sterke kwaliteitscontrole worden onderworpen 
en geheel voldoen aan de eigen fabrieksspecificaties, kan vanwege het grote aantal factoren dat mogelijk op de werking van 
invloed is, niet de garantie worden gegeven dat de eigenschappen in alle gevallen volledig behouden blijven. Aanbevolen wordt 
daarom eerst een praktijktest uit te voeren. Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Technische gegevens Lubcon® DuoMax 160
Hoeveelheid smeermiddel 160 cm3 (2 patronen van 80 cm3)

Gewicht zonder smeermiddel 800 g

Afgiftehoeveelheid 0,08 cm3 per slag per uitgang

Totaal af te geven 1.000 slagen

Gebruiksduur Tot maximaal 36 maanden 

Geschikte smeermiddelen Olie, vet tot NLGI-klasse 2

Afmetingen (H x B x D)  152 x 110 x 64 mm

Aansluiting G 1/8”

Materiaal huis Aluminium

Maximale slanglente  1,5 m

Aanbevolen slangdiameter 6 mm buiten en 4 mm binnen

Temperatuurbereik Van -20° tot +70° Celsius

Maximale opvoerdruk  8 bar/116 psi

Beschermingsklasse  IP 68

Aandrijving Elektromechanisch

De DuoMax 160 is een elektromechanisch smeersysteem 
voor het automatisch nasmeren van 2 smeerpunten met vet 
of olie gedurende maximaal 36 maanden. Smeren met een 
DuoMax 160 voorkomt lagerschade door over- of ondersmering, 
vervuiling of onbedoelde vermenging van smeermiddelen.
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1 systeem, 2 uitgangen 
optimaal doseren en smeren


