
BECHEM Lubricator 125  
Specialsmøremidler
for fødevareindustrien



Specielt udviklet til fødevareindustrien

BECHEM specialsmøremidler er udviklet til højt belastede 

maskinelementer i fødevarer, foder og farmaceutiske indu-

strier. De udmærker sig i krævende applikationer, såsom 

mejerier, kafferisteanlæg, store slagterier, konserves- og  

frysevarefabrikker, kantine køkkener og drikkevareindustrien.  

Topprodukterne er selvfølgelig også NSF-H1-registreret, 

Halal- og Kosher-certificeret såvel som ISO 21469 certificeret.

Berusynth 220 H1 er en syntetisk, allergenfri højtydende smøre- 

olie til recirkulerende smøring samt til smøring af maskinele-

menter. Berusynth 220 H1 giver effektiv korrosions-/slidbe-

skyttelse, høj belastnings kapacitet, er lugt/smagsneutral og 

neutral over for de fleste almindelige pakninger og maling.

Berusynth 220 H1 

Den højtydende, allergenfrie universelle smørefedt Berulub FB 34-2  

er lugt- og smagsfri og tilbyder fremragende korrosions- og slid-

beskyttelse, god bæreevne, god lav- og højtemperaturmodstand 

og er også exceptionelt modstandsdygtig over for varmt vand 

og damp.

Berulub FB 34-2 

Den syntetiske, allergenfri og højtydende smørefedt Berulub 

FG-H 2 EP forhindrer stick-slip og er kendetegnet ved høj bære- 

evne, god vedhæftning og tætningseffekt samt pålidelig korrosions-  

og slidbeskyttelse. Berulub FG-H 2 EP er modstandsdygtig over 

for ældning, koldt og varmt vand, damp, vandige alkaliske og 

sure desinfektionsmidler samt rengøringsmidler.

Berulub FG-H 2 EP 

Tilbehør på forespørgsel

Smøreapparatet er særligt velegnet ved tilførsel af smøre-

middel til svært tilgængelige enkelte smørepunkter. Det kan  

bruges ved smørepunkter for glidelejer og rullelejer, lineære  

føringer, sporruller, aksler, tætninger, spindler, rulle- og tandkæder.  

BECHEM Lubricator 125 giver perfekt smøring i op til et år og 

forbedrer både økonomi, tidsbesparelse, arbejdssikkerhed og 

hygiejne.
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Dæksel 

Jumper  

Elektronisk tavle  

Batterikammer  

Batterier 

Nitrogen kammer

Elektrokemisk 
trykopbygning

Stempel 

Påfyldnings niveau indikator 

Smøremiddel

Udgangs gevind

Skruelåg 

Fassung 4 – nur DA

BECHEM Lubricator 125

Type BECHEM Lubricator 125

Indhold 100 ml

Mål: højde x diameter                               130 x 80 mm

Tilslutningsgevind G ¼

Egenvægt ca. 230 g

Driftstryk ca. 5 bar

Driftsspænding 3 V

Batterikapacitet 3000 mAh

IP 68

Batteri (standardversion)             Varta Industrial 4006 (fast installeret, 
ingen ændring tilsigtet)

Driftstemperaturområde ca. -20 °C – +50 °C

Relativ luftfugtighed           30 % – 80 %, ikke-kondenserende

Smøringsvarighed,
justeringsområde                                

3, 6, 9 og 12 måneder

Eksplosionsbeskyttelse BVS 03 ATEX E 223

Identifikation                                 8II 2G Ex ib IIC T4 / T3 Gb                                
I M2 Ex ib I Mb

Overholdte standarder og retningslinjer

RL 94/9/ EG Enheder og beskyttelsessystemer 
til brug efter hensigten i potentielt 
eksplosive atmosfærer

RL 98/37 EG “Maskinsikkerhed“

RL 97/23 EG “Sikkerhed for trykbærende udstyr“

RL 89/336 EWG “Elektromagnetisk kompatibilitet“
EMC-retningslinje 

BECHEM-smøreapparatet kan bruges uafhængigt af position.  

Efter udløb af driftstiden erstattes smøreapparatet af en ny 

enhed. 

Huset er vejrbestandigt, korrosionsbestandigt og tilbyder be-

skyttelse mod vandindtrængning, når den er nedsænket i en 

ubestemt tid (IP68).
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ANDRE  

PRODUKTER I  

GENOPFYLDELIGE 
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Distributør: 

Tribo-Logic Aps

Agerhønebakken 20 · 8660 Skanderborg · Danmark · Tlf. 40 321770 · am@tribo-logic.dk · www.tribo-logic.dk

CARL BECHEM GMBH

Weststr. 120 · 58089 Hagen · Germany · Phone +49 2331 935-0 · Fax +49 2331 935-1199 · bechem@bechem.de · www.bechem.com

Smøreløsninger for industrien

Oplysninger om overholdelse af regler og religiøse kostregler skal hentes fra vores salgsdokumentation


