
Αυτόματοι λιπαντήρες γράσου & λαδιού Pulsarlube 
 
 

                     
 
PULSARLUBE E – Ο οικονομικός αυτόματος λιπαντήρας ενός σημείου 
 

 Ηλεκτροχημικός, μιας χρήσης, λειτουργεί με μπαταρία. 

 Περιέχει γράσο υψηλής απόδοσης /γενικής λίπανσης ή άλλων τύπων. 

 Τρία μεγέθη με περιεκτικότητα γράσου 60ml, 120ml ή 240ml. 

 Πέντε ρυθμίσεις παροχής γράσου. Διάρκεια 1 – 12 μήνες. 

 ATEX Approved / IP 68 (δεν επηρεάζεται από σκόνη και υγρασία). 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=SzFp8vrThGQ  
 

 
 

                               

 
PULSARLUBE Μ – Ισχυρός αυτόματος λιπαντήρας πολλών σημείων  
 

 Ηλεκτρομηχανικός, λειτουργεί με μπαταρία ή ρεύμα. 

 Κατάλληλος για 1 – 8 σημεία λίπανσης (διατίθεται πακέτο εγκατάστασης με 
προοδευτικό διανομέα). 

 Με ανταλλακτικό γράσου 60ml, 125ml, 250ml, 500ml. 

 Yψηλή πίεση λειτουργίας max 60 bar. 

 Διατίθεται και συγχρονιζόμενο μοντέλο που στέλνει γράσο μόνον όταν δουλεύει το 
μηχάνημα. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=b8jz_yxmZ7Y  
 
 
 
 



 
 

                                  
 

PULSARLUBE Μi – Αυτόματος λιπαντήρας με αισθητήρα δονήσεων  
 

 Στέλνει γράσο μόνο όταν δουλεύει το μηχάνημα.  

 Με δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας του αισθητήρα δονήσεων.  

 Ηλεκτρομηχανικός, λειτουργεί με μπαταρία. 

 Κατάλληλος για 1 – 8 σημεία λίπανσης (διατίθεται πακέτο εγκατάστασης με 
προοδευτικό διανομέα). 

 Με ανταλλακτικό γράσου 60ml, 125ml, 250ml. 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

PULSARLUBE EXPL – Αυτόματος λιπαντήρας ATEX Approved  
 

 Ηλεκτρομηχανικός, λειτουργεί με μπαταρία. 

 Κατάλληλος για 1 – 8 σημεία λίπανσης (διατίθεται πακέτο εγκατάστασης με 
προοδευτικό διανομέα). 

 Με ανταλλακτικό γράσου 60ml, 120ml, 240ml, 480ml. 

 Yψηλή πίεση λειτουργίας max 60 bar. 

 ATEX Approved 
 
 



                     
 
 

PULSARLUBE PLC – Αυτόματος λιπαντήρας PLC Controlled  
 

 Ηλεκτρομηχανικός, προγραμματιζόμενος και ελεγχόμενος από το PLC. 

 Σε περίπτωση προβλήματος στέλνει σήμα σε εξωτερικό αλάρμ. 

 Κατάλληλος για 1 – 8 σημεία λίπανσης (διατίθεται πακέτο εγκατάστασης με 
προοδευτικό διανομέα). 

 Με ανταλλακτικό γράσου 60ml, 120ml, 240ml, 480ml. 

 Yψηλή πίεση λειτουργίας max 60 bar. 
 
 
 
 
 
 

                     
 

PULSARLUBE OL500 – Αυτόματος λιπαντήρας λαδιού  
 

 Ηλεκτρομηχανικός, λειτουργεί με μπαταρία ή ρεύμα. 

 Κατάλληλος για 1 – 4 σημεία λίπανσης (διατίθεται πακέτο εγκατάστασης). 

 Ιδανικός για την λίπανση αλυσίδων με πινέλο. 

 Ρεζερβουάρ λαδιού 500ml. 

 Διατίθεται και συγχρονιζόμενο μοντέλο που στέλνει λάδι μόνον όταν δουλεύει το 
μηχάνημα. 

 
 

 

 
 


