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SIMALUBE MULTIPOINT: 
DE VOLAUTOMATISCHE MEERPUNT-SMEERSTOFGEVER VOOR KLEINE 
SMEERSTOF HOEVEELHEDEN 

 

 

 

 

 

5 X 8 ml smeermiddel 
 
De simalube multipoint 

smeermiddelgever met de wereldwijd 

gebrevetteerde gasontwikkingscel als 
aandrijving, voorziet smeerpunten met de 

nodige hoeveelheid smeerstof op een zeer 
betrouwbare manier. 

Met de simalube multipoint kunnen 5 
smeerpunten over een maximum van 12 

maanden met elk 8 ml smeermiddel 
voorzien worden. 

Elk smeerpunt wordt continu met vet of 
olie voorzien.  

Eenmaal leeg, kan de smeermiddelgever, 
dankzij de snapverbinding van het 

koppelingstuk, zeer eenvoudig vervangen 
worden met stekkoppelingen.  

De simalube multipoint smeerstofgevers 
worden vanuit de fabriek met verschillende 

vetten of oliën gevuld geleverd. 

De gekozen looptijd kan om het even 
wanneer veranderd worden en daardoor   

aan de gewenste behoefte aangepast 
worden. 

 
De compacte smeerstofgever voor 5 

smeerpunten staat garant voor volgende 
eigenschappen: 

 
- 5 x 8 ml smeermiddel (vet of olie) 
- heel goed geschikt voor de smering van 
lineaire geleidingen 
- looptijd 1 - 12 maanden regelbaar – de 
instelling is altijd opnieuw veranderbaar 
- snapverbinding tussen smeerstofgever en 
koppelingstuk met stekkoppelingen 
- korte aanlooptijd 
- stekkoppelingen voor flexibele leidingen        
Ø 4/2,7 mm 
- functiecontrole door doorschijnende huis 
controleerbaar 
- ideale grootte om bijna overal gemonteerd te 
worden 
- hermetisch gesloten waardoor indringen van 
vuil vermeden wordt 
- ecologische gasontwikkeling 
- ecologische afvalverwerking 
- eenvoudige toebehoren voor complete montage
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Simalube multipoint standaard smeermiddelen 
Nr. Gebruik T° bereik 

In de smeerzone 
Basisolie Verdikker Olieviscositeit bij 40°C Prijs 

SLM01 Universeelvet -30 / + 120°C Minerale olie Li/Ca 118 mm²/s €57,32 
SLM06 Vloeibaarvet -40 / + 110°C Minerale olie Li/Ca 98 mm²/s €57,32 
SLM10 Voedingsvet -30 / + 140°C Synthetische 

olie 
Al 118 mm²/s €58,70 

SLM14 Kettingolie -10/ +   90°C Minerale olie  68 mm²/s €58,70 

Accessoires simalube multipoint  

 

 

 

 

 

 
Stekkoppeling 
Voor slang Ø 4 mm 
 
D R1/8 R1/4 M5 M6 

Nr 1170 1171 1172 1173 

Prijs €3,54 €5,00 €4,43 €4,80  

Flexible slang 
Ø 4/ 2,7 mm 

 
L  per meter 
 Nr. 2100/…m 
Prijs: €1,30 

Koppelingstuk 
 Simalube Multipoint 

 
D 5 x Ø 4 mm 

        Nr. 2900 
        Prijs: €13,29 

 
  

 

 

 

 

 

 

 




