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Helhetslösningar inom drift och underhåll   

Vi säljer:
Smörjmedel, appliceringssystem och filter
Ni får:  
Högkvalitativa specialistprodukter med rätt prestanda

Vi erbjuder:
Problemlösning, idéer och kunskap om vad som fungerar 
Ni får:
Rationellt, effektivt och förenklat underhåll

Vi är:
Ett litet företag, med stora kunder och 20 års erfarenhet
Ni får:
Trygghet i att vi håller vad vi lovar   

Ramby,  SE-749 51 Grillby        
Tel. +46 (0) 171-475 113     

 GRACO   
SMÖRJUTRUSTNINGAR   



• Brett utbud av pumpar anpassade för  27 kg, 54 kg eller 181 kg fat.
• Graco kontroller finns som option, tillsammans med nivå indikator, tryckvakt, följe- 

lock och fatlock som ger full kontroll över systemet .  
• Inbyggd tryck och flödeskontroll.
• Hydraulisk styrmodul– alla kontroller i ett paket för enkel systeminstallation och 

underhåll.   

Pneumatisk pump Fire ball  

• Icke korrosiv luftmotor bidrar till lång livslängd.

• Dubbelverkande pump för ett jämnt flöde.

• Fire ball har ett robust fettinlopp och klarar tuffa miljöer.

• Fire ball pumpen finns som kitt för centralsmörjsystem med en 40 kg behållare.

• Pumpen finns i olika utföranden för att pumpa olja eller fett.

• Finns även som fristående och kan användas som fatpump.

Kontrollera smörjningen med GLC  
GLC 2200 är en kontrollpanel för ökad åtkomlighet.  
• Användarvänlig med funktioner så som varningslampa och

lågnivålarm.  
• Externa uttag i botten gör den enkel att montera utan att

öppna boxen. 
• P54 klassad.

Pumpenhet G1 och G3.  

• G1 har behållare från 2L till 8L och G3 har från 2L upp till 16L.
• G1 fås som Standard, utan kontroll, eller Plus, med kontroll.
• G3 fås som Standard, utan kontroll, Pro, med kontroll eller Max, med kontroll och USB port för  enkel

överföring av inställningar. 
• G3 har möjlighet för 3st pumpelement, reglerbart pumpslag.
• G1 Plus, G3 Pro och G3 Max kan man ansluta till GLC kontroll
• Lågnivåsignal på samtliga modeller.
• Både G1 och G3 är IP69K klassade.

Centralsmörjsystemen har flexibla designmöjligheter.  
• Brett utbud av progressiva block och injektorer.
• Singel line
• Parallel line
• Series progressive

Elektrisk pump Dyna-Star  
• Innovativt pump med tub i tub.
• Påfyllning och ventilation är uppbyggd för att kavitationer inte ska uppstå.
• Utrustad med högkvalitativa härdade snedskurna kuggar, som är smörjfria och

tätade för att hålla föroreningar borta och förlänga livslängden.  

• Behållaren har nivåindikator, finns i två olika storlekar 27 kg och 41 kg.
• Pumpmotor med justerbar hastighet
• Lågnivå signal kan kopplas till GLC kontroll.

GRACO– SMÖRJUTRUSNINGAR   
Allt du behöver för applikation av smörjmedel  
ROVAB erbjuder ett komplett sortiment av GRACO smörjutrustning: Centralsmörjsystem,  pumpar, 
injektorer, distributionsblock, mätare och kontroller. Allt du behöver för att få rätt mängd smörjmedel 
på  rätt plats.   

Anpassa smörjningen efter maskinens behov
Hydrauliskpump Dyna Star  
• Färdigpackade moduler med både injektorer och fördelningsblock.
• Fettbehållaren finns i två storlekar 27 kg och  41 kg.

GLC 4400 programmerar smörjcyklarna för att uppnå optimal maskinprestanda.  
• Anpassa smörjcyklarna efter smörjtid, tryck, pumpsteg och intervaller för maximal precision.
• Användarvänlig med funktioner så som varningslampa och lågnivålarm.

• Robust och vatten tålig IP69K klassad.

Smörjblock och injektorer  
Utbudet av smörjblock och injektorer är brett, Injektorer är enkla att   
ställa in smörjmängden ute i fält. Progressiva smörjblock, uppbyggda  
på en basplatta som tillåter snabba ventil byten.    

Indikatorer underlättar felsökning   
Vid blockering i systemet kommer fettet att skjuta fram en liten indikatorpinne   som 
visar vart stoppet är. Magnetindikatorer visar stoppet med hjälp av metallkulor.  In-
dikatorerna är enkla att återställa när problemet åtgärdats.   

Kontakta ROVAB för mer information   
om utbudet av  smörjutrustningar!   


