
METER ·  MIX ·  DISPENSE

lubriLine
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
PRO DÁVKOVÁNÍ
MAZIV
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Chceme-li při dávkování maziv dosáhnout 
perfektních výsledků, je nesmírně důležité 
dopravit materiál do místa aplikace bez 
přerušení a vzduchových bublin. Se spolehlivým 
a výkonným dopravním systémem tohoto 
docílíme snadno.  Při výběru takového systému 
pro svou aplikaci však musíme zohlednit 
faktory jako např. vlastnosti zpracovávaného 
materiálu,   velikost balení a parametry našeho 

dávkovacího procesu. Produktové portfolio 
DOPAG zde nabízí rozmanitá řešení, včetně 
sudových čerpadel, transferových čerpadel a 
tlakových zásobníků. Veškeré dopravní systémy 
DOPAG jsou založené na bázi osvědčené 
technologie pístových anebo zubových 
čerpadel. Díky jejich modulární konstrukci je  
navíc možná individuální konfigurace na míru 
aplikace a materiálu zákazníka.

Doprava materiálu
Spolehlivé zásobení tuky a oleji

Viskozita (mPa s)

Výkon při kontinuálním chodu [l/min]*
*Mohou se vyskytovat krátkodobé výkyvy
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Tlakové zásobníky

Sudová čerpadla

Transferová čerpadla



Sudová čerpadla
Pro snadnou a úspornou dodávku maziv

Technická data

Součástí našeho sortimentu jsou čerpadla vyvinutá 
speciálně na zpracování maziv. Produktová řada lubriLine 
nabízí dvojčinná pístová čerpadla, která jsou ideální pro 
dopravu maziv a olejů s viskozitou NLGI 0-3. Materiál je 
čerpán přímo z originálních balení od dodavatele. Tyto 
pumpy mohou fungovat buď jako centrální dopravní 

systém anebo jako jednotlivá napájecí stanice. Díky  své 
modulární konstrukci jsou robustní a velmi nenáročné na 
údržbu. Nejen proto se však staly vyhledávaným řešením 
ve výrobách napříč různými průmysly - za to vděčí také 
vysoké úspornosti,  přičemž jsou schopny významně 
minimalizovat množství zbytkového materiálu.

Specifikace produktu

 Ї Dodávka materiálů s nízkou až vysokou viskozitou

 Ї Průtok až 1,2 l/min při 40 dvojzdvizích

 Ї Převodový poměr až 30:1

 Ї Viskozita materiálu 0 - 3 NLGI

 Ї Dvojčinné pístové čerpado s rychlopřepínacím 
pneumatickým motorem

 Ї Jedno nebo obouruční ovládání

 Ї Modulární konstrukce s možností konfigurace 
komponentů



Technická data

Tato řada sudových čerpadel je dostupná výhradně v 
provedení s dvojčinným chop check pístem. Kromě maziv a 
olejů je také vhodná pro zpracování lepidlových a těsnících 
hmot, polyuretanů i silikonů s viskozitou až do 5 milionů 
mPas. Materiál je čerpán přímo z originálních balení 
od dodavatele. Pístové pumpy lze ideálně využít buď 

jako centrální dopravní systém anebo jako jednotlivou 
napájecí stanici. Jako všechny modely řady lubriLine mají i 
tato čerpadla modulární konstrukci, jsou robustní, úsporná 
a velmi spolehlivá. Další výhodou je pak snadná údržba a 
servis.

Specifikace produktu

 Ї Dodávka materiálů se střední až vysokou viskozitou

 Ї Průtok až 6 l/min při 20 dvojzdvizích

 Ї Převodový poměr až 75:1

 Ї Viskozita materiálu až 5 milionů mPas

 Ї Dvojčinné pístové čerpado s rychlopřepínacím 
pneumatickým motorem

 Ї Jedno nebo obouruční ovládání

 Ї Modulární konstrukce s možností nakonfigurování 
komponentů

 Ї Těsnění dostupné v různých velikostech a materiálových 
provedeních

Vysokovýkonnostní pístová čerpadla



Řídící jednotka

Přítlačný talíř

Pohon

Přípojný blok

Materiálový filtr

Uvolnění tlaku

Mechanismus pro výměnu sudu

Rozšíření

Dvoučinné pístové 
čerpadlo

Mixér

Šasi

Standard

Pístnice

Konfigurace mazivových čerpadel v ID Generátoru

Tandemová čerpadla

Díky modulární struktuře sudových čerpadel DOPAG 
lze kombinovat různé moduly a doplňky tak, abychom 
získali produkt, který bude dokonale odpovídat Vašim 
potřebám. Pro snadnou a rychlou specifikaci čerpadel 
jsme vyvinuli systém ID Generátor, ve kterém si svůj 
produkt snadno nakonfigurujete a vygenerujete jeho 
identifikační kód. S tím pak zašlete žádost o konkrétní 
cenovou nabídku anebo přímo objednávku. K použití 
této pomůcky potřebujete znát pouze vlastnosti 
zpracovávaného materiálu, rozměry sudu a funkce, které 
by Vašemu čerpadlu neměly chybět.
Pro vygenerování ID čerpadla naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky na:
www.dopagcz.com/id-generator

Existují aplikace, které se neobejdou bez konstantního a 
nepřerušovaného zásobení materiálem. Pro takové případy má 
DOPAG veškerá svá čerpadla a jejich velikosti k dispozici také 
v tandemovém provedení. Tandemová čerpadla jsou vybavena 
automatickým mechanismem, který při minimálním stavu 

materiálu jednu pumpu odstaví a nasadí druhou. Výměna sudu 
pak probíhá bez nutnosti přerušit výrobu a bez časového tlaku. 
Díky snadné, čisté manipulaci a schopnosti minimalizovat 
zbytkový materiál, si tyto pumpy získaly své zasloužené 
místo i v těch nejnáročnějších světových výrobách.



Technická data

Mixér

Při určitých aplikacích může práci značně usnadnit možnost 
čerpání materiálu přímo z originálních balení, pomocí 
transferového čerpadla. Transferová čerpadla od DOPAG 
jsou dvojčinná čerpadla s rychlospínacím motorem. Je 

nutno podotknout, že možnost použití těchto čerpadel se 
vždy odvíjí od vlastností materiálu  a typu balení.

Specifikace produktu

 Ї Dodávka nízkoviskózních materiálů otvorem balení

 Ї Průtok až 1,0/6,0 l/min při 20 dvojzdvizích

 Ї Převodový poměr až 21:1/36:1

 Ї Max. viskozita 80 000 mPas

 Ї Těsnění dostupné v různých velikostech a materiálových 
provedeních

Transferová čerpadla pro napájení 
přímo z originálních balení



Technická data

Tlakové regulátory
Dávkování při správném tlaku a bez pulzací

Regulátory tlaku jsou ventily, které snižují tlak čerpaného 
materiálu na hodnotu, která je optimální pro daný proces. 
Regulátory od DOPAG jsou vyvinuty speciálně pro přesné 
dávkování tuků, olejů a silikonů. Kromě redukce tlaku  
také kompenzují pulzace, ke kterým dochází při dodávce 
materiálu pístovými čerpadly. V momentu, kdy se čerpadlo 
nachází v přepínací poloze, totiž dochází k poklesu tlaku 

a snížení průtoku materiálu, což může vést k nižší kvalitě 
výrobků - zejména pak, dávkujeme-li velmi malá množství 
anebo při kontinuálních a stříkacích aplikacích. Zapojením 
tlakového regulátoru snadno zajistíme dokonale stabilní 
tok materiálu. Pro abrazivní nebo reaktivní materiály 
doporučujeme DOPAG regulátor s membránou.

Specifikace produktu

 Ї Redukce tlaku a minimalizace pulzací

 Ї Vnitřní průměr standardních velikostí: 4, 8 a 12 mm

 Ї Max. vstupní tlak 250/400 bar

 Ї Max. poměr redukce tlaku 1:5

 Ї Výstupní tlak dle modelu

 Ї Zabudovaný materiálový filtr 30 mesh

 Ї Verze s membránou pro  náročnější aplikace

Možnosti

 Ї Tlakoměr

 Ї Výhřev

 Ї Náhradní filtr - různé jemnosti

 Ї Držák


