
Lincoln centralsmörjning 
QUICKLUB® progressivsystem
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PMC Lubrication har över 30 år i 
branschen som återförsäljare av 
centralsmörjsystem. Sedan 1982 
representerar vi Lincoln  GmbH. Vi 
finns på 6 platser i Sverige och vårt 
servicenät täcker hela landet. 

Basen till våra smörjsystem är 
Lincolns progressiva, justerbara SSVD 
smörjfördelare som ger oss möjlighet 
till rätt mängd vid rätt tillfälle. 
Tillsammans med  vår el-drivna 203 
pump eller vår hydrauldriven HTL 
pump ger det en enkel och driftsäker 
lösning för ditt smörjbehov. Vår 
konstruktionsavdelning skräddarsyr 
system och tar fram ritningar och 
fullständig dokumentation, oavsett 
maskintyp.

Vår referenslista är lång. Från mindre 
maskinåterförsäljare till line- 
produktion hos flera ledande maskin 
producenter.

Vi har smörjsatser och smörj-kit för 
alla maskiner och  tunga fordon på 
marknaden.

Långa erfarenheten,  höga kvalitén 
och vår närheten ger dig ekonomisk 
trygghet när du väljer att jobba med 
PMC Lubrication.



Lincoln centralsmörjning från PMC Lubrication

Fördelar:
• Pumphuset tillverkat i kraftigt 
armerat plastmaterial, som ej 
korroderar.
• Den nya pumpen har färre delar, 
vilket garanterar säker drift.
• Pumpmotorn är helt inbyggd i huset 
och är skyddad mot mekanisk nötning 
och fukt.
• Elektroniken styr och kontrollerar 
rätt smörjintervall och rätt 
smörjmängd.
• Slangar och rör monteras med skruv – 
alt. snabbkopplingar.
• Vänlig mot miljön. Ingen 
översmörjning, inget spill av fett 
under fordonet.
• Max. skydd mot smuts som kan träna 
in i lagret.
• Progressiva fördelare med 
precisionstillverkade kolvar utan 
gummitätningar/O-ringar.
• Fördelaren tillverkad i ett stycke – få 
läckageställen.
• Alla delar kan återanvändas.

Absolut tillförlitligt och 
anpassningsbart QUICKLUB® 
modulsystem.

Hjärtat i systemet är 
fördelningsblocket SSV, som består av 
progressivt styrda kolvar. Dessa drivs 
av smörjmedlet själv och har inga 
sårbara fjädrar och packningar etc.

Tack vare den enkla funktionen passar 
blocket till alla användningsområden 
och ger många intressant möjligheter. 
Från det enklaste systemet kan man 
bit för bit bygga vidare till 
helautomatiska centralsmörjsystem. 
Smörjsystemet kan byggas för att 
täcka över 200 smörjpunkter och 
arbetar med max tryck på 350 bar.
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Lincoln centralsmörjning från PMC Lubrication

SSV-D fördelare med justerbar 
matningsmängd.

Vi har även så kallade SSV-D fördelare. 
Dessa fördelningsblock är parvis 
justerbara, dvs. mängden kan justeras 
efter behov, även efter installation. 
Detta sker med hjälp av ställskruvar 
som finns tillgängliga i olika storlekar. 

SSV-D erbjuder högre flexibilitet på 
matningsinställningarna och kan utan 
problem integreras i system som 
använder SSV standardfördelare. 

Blocken är utformade för att 
möjliggöra användning av samma 
komponenter som används till SSV 
fördelarna. Ställskruvar tillkommer i 
storlekarna 0.08cm³ till 1.8cm³ per 
utlopp och slag.
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Lincoln HTL centralsmörjsystem
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Lincoln HTL centralsmörjsystem 
är ett driftsäkert och stabilt 
centralsmörjsystem framtaget för 
maskiner upp till ca. 5 ton..
Pumpenheten B är hydrauldriven, 
pumpen levererar fett när 
maskinens arbetshydraulik är 
igång, hårdare arbete = mer 
smörjning.
Fettet pumpas till 
huvudfördelaren A som i sin tur 
levererar fettet till respektive 
smörjpunkt eller underfördelare.
Pumpenheten laddas med 
fettpatron standard 400g C , 
flödet är justerbart och ett 
kontrollstift på pumphuset visar 
att pumpen arbetar.
Systemet byggs upp utifrån 
maskinens smörjbehov, de 
ställbara smörjfördelarna ger rätt 
mängd smörjfett till respektive 
smörjpunkt, då smörjning sker 
under arbetsgång optimeras 
fettfördelningen i lagringsytan.

Arbetstryck 25-300bar
Smörjmedel NLGI klass II
Flöde                      0-4cm³ / min
Maxtryck 270 bar
Temperaturområde     -30- +70°C 
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