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Cốc bôi trơn tự động 
một điểm
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Cốc bôi trơn tự động 1 điểm Alemite cung cấp giải pháp 
bôi trơn 1 điểm đáng tin cậy cần bôi trơn đều đặn. Có sẵn 
loại dùng cho bôi trơn bằng mỡ và dầu, Cốc bôi trơn tự 
động 1 điểm Alemite có bình chứa và điều chỉnh được, nó 
đặc biệt hữu hiệu khi dùng cho các điểm bôi trơn ở xa 
hoặc khó tiếp cận.

Cốc bôi trơn mỡ
Cốc bôi trơn bằng lò xo
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Cốc bôi trơn tự động 
một điểm
Cốc bôi trơn mỡ

24/7 Cốc bôi trơn tự động một điểm

Dòng sản phẩm bôi trơn tự động Alemite 1751 sẵn sàng sử dụng ngay từ trong hộp. 
Nạp sẵn chất bôi trơn đa dụng hiệu quả cao, kích hoạt đơn giản, cài đặt dễ dàng và 
điều chỉnh lưu lượng chất bôi trơn chính xác.

Đặc tính kỹ thuật:
• Điểu chỉnh linh hoạt thời gian bơm từ 1->12 tháng, hay có thể chỉnh dừng hoạt động.
• Dễ dàng điều chỉnh; không cần dụng cụ
• Bình chứa chất bôi trơn trong suốt cho phép kiểm tra trực quan
• Kích thước nhỏ gọn có thể lắp tại vị trí có không gian hạn chế.
• Có sẵn các loại cốc bôi trơn mỡ và dầu xích
• Hướng dẫn sử dụng có đầy đủ thông tin để tính toán chính xác điều chỉnh lượng bôi 

trơn phù hợp.

Các ứng dụng tiêu biểu:
• Vị trí hạn chế và khó tiếp cận
• Bôi trơn gối đỡ vòng bi
• Động cơ điện
• Quạt và máy bơm
• Băng tải
• Cần cẩu
• Dây chuyền
• Thang máy và thang cuốn

Ký hiệu #(1)

Trọng lượng  
(đã bao gồm 
chất bôi trơn 

1751-WA
Mô tả sản  phẩm
Mỡ đa dụng

Dung tích       

4.2 fl. oz. (125 ml)
Giải nhiệt độ

-20 to 285 °F (-30 to 140 °C)

Giải áp lực  
(psi tối đa khi khởi 
động)      

7 oz. (200 g)
1751-FG Mỡ thực phẩm (đáp ứng tiêu chuẩn NSF) -5 to 230 °F (-20 to 110 °C) 75 psi (5 bar) 7 oz. (200 g)
1751-MT Dầu nhiệt độ trung bình 4.2 fl. oz. (125 ml) 5 to 194 °F (-15 to 90 °C) 75 psi (5 bar) 7 oz. (200 g)
1751-CF Chất bôi trơn do khách tự nạp (cấp vỏ 

cốc bôi trơn, khách hàng tự nạp mỡ/dầu)   4.2 fl. oz. (125 ml) thay đổi theo ứng dụng 75 psi (5 bar) 7 oz. (200 g)

1751-MT

75 psi (5 bar)
4.2 fl. oz. (125 ml)
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Cốc bôi trơn mỡ

Easylube®

Cốc bôi trơn mỡ Easylube của Alemite chống bụi và chống ẩm, và có thể dễ dàng 

điều chỉnh, kiểm soát để cung cấp mỡ bôi trơn lên đến 12 tháng.                                     

Đặc tính kĩ thuật:

• Dễ dàng điều chỉnh thời gian và lượng mỡ bơm từ 1->12 tháng.
• Bộ pin lithium có tuổi thọ cao (CR-P2 6V, 1.300 mah)
• Cốc chứa có thể nạp lại khi hết mỡ
• Đèn cảnh báo nhấp nháy để báo mức cung cấp mỡ thấp hoặc tắc nghẽn mỡ
• Có thể lắp cách điểm bôi trơn tối đa 15 feet (4,6 mét), cho các điểm bôi trơn khó tiếp cận.
• Đáp ứng UL rated, Class 1, Division2, Group B, C and D: Class II, Division 2, Groups F & G 

cho các vị trị nguy hiểm. 
• Vỏ chịu nhiệt từ 10 đến 194 ° F (-12 đến 90 ° C)
• Kích thước: 6 "x 3,3" (152 mm x 84 mm)
• Đầu nối ren: ½ NPT (m).
• Có sẵn dưới dạng lẻ chiếc hoặc trong gói 10

PHỤ KIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:
• Nắp đậy định vị (339589))
• Vú nạp mỡ 1/2 "PT (f) (339590)

Ký hiệu # Dung tích
Giải 
Áp lực (psi) Trọng lượng

1746-151
Mô tả sản phẩm
Cốc bôi trơn tự động (1 chiếc) 5 oz (142 g)

Giải nhiệt độ             

-5 to 140 °F (-20 to 60 °C) 75 psi (5 bar) 1.6 lb (0�72 kg)
1746-151X Cốc bôi trơn tự động Easylube (gói 10 chiếc) 5 oz (142 g) -5 to 140 °F (-20 to 60 °C) 75 psi (5 bar) 16.2 lb (7�34 kg)

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN:
• Phụ kiện để dễ dàng cài đặt cốc bôi trơn

một điểm Easylube

# Mô tả Trọng lượng

339588 Cốc mỡ bơm lại PT ½” (m) 0.2 lb (0�09 kg)
339589(1) Nắp định vị nạp lại mỡ 0.1 lb (0�05 kg)
339590(1) Vú nạp mỡ, 1/2 "PT (f) 0.2 lb (0�09 kg)
339592 Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 1/8" (m) 0.1 lb (0�05 kg)
339594 Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 1/4" (m) 0.1 lb (0�05 kg)
339596 Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 3/8" (m) 0.1 lb (0�05 kg)
339598 Giá đỡ từ xa cho ống kim loại 6 mm 0.5 lb (0�23 kg)
339600 Đầu nối, thẳng, 1/2 "(f) x 8 mm (m) 0.1 lb (0�05 kg)
339603 Bộ pin Lithium, 6 V 0.1 lb (0�05 kg)
387390 Van kiểm tra , 1/4 "(f) x 1/4" (m) 0.8 lb (0�36 kg)
(1) Phụ kiện tùy chọn

1746-151

Bảng tham chiếu để thiết lập thời gian 
và lưu lượng bơm cho Easylube

Thời gian 
cài đặt

Công tắc 
(On)

Hàng ngày 
(24 giờ)

Hàng tuần 
(7 ngày)

Hàng tháng  
(30 ngày)

1 M 1 0.17 oz (4�8 g) 1.18 oz (33�5 g) 5.07 oz (143�7 g)

2 M 2 0.08 oz (2�3 g) 0.59 oz (16�7 g) 2.54 oz (72�0 g)

3 M 2 + 1 0.06 oz (1�7 g) 0.39 oz (11�1 g) 1.69 oz (47�9 g)

4 M 4 0.04 oz (1�1 g) 0.30 oz (8�5 g) 1.27 oz (36�0 g)

5 M 4 + 1 0.03 oz (0�9 g) 0.24 oz (6�8 g) 1.01 oz (28�6 g)

6 M 4 + 2 0.03 oz (0�9 g) 0.20 oz (5�7 g) 0.85 oz (24�1 g)

7 M 4 + 2 + 1 0.02 oz (0�6 g) 0.17 oz (4�8 g) 0.72 oz (20�4 g)

8 M 8 0.02 oz (0�6 g) 0.15 oz (4�3 g) 0.63 oz (17�9 g)

9 M 8 + 1 0.02 oz (0�6 g) 0.13 oz (3�7 g) 0.56 oz (15�9 g)

10 M 8 + 2 0.02 oz (0�6 g) 0.12 oz (3�4 g) 0.51 oz (14�5 g)

11 M 8 + 2 + 1 0.02 oz (0�6 g) 0.11 oz (3�1 g) 0.46 oz (13�0 g)

12 M 8 + 4 0.01 oz (0�3 g) 0.10 oz (2�8 g) 0.42 oz (11�9 g)
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Cốc bôi trơn bằng lò xo

Cốc bôi trơn bằng lò xo của Alemite là phương pháp đơn giản, hiệu quả để bôi trơn.

Cốc bôi trơn tự động Visi-Lube  

Đặc tính kỹ thuật:
• Nhựa trong suốt cho phép dễ dàng theo dõi mức mỡ
• Nạp lại bằng đầu nối mỡ tiêu chuẩn.
• Lõi thép chắc chắn
• Kiểm soát lưu lượng mỡ thông qua áp suất lò xo (bao gồm 3 lò xo áp suất)
• Lỗ thông hơi an toàn ngăn tràn
• Re nối: 1/8 "NPFT (m)

Ký hiệu # Mô tả Dung tích Lò xo Màu sắc Trọng lượng

B1741-A

Visi-Lube 1.22 oz (34�6 g)

Giải nhiệt độ            

-40 to 150 °F (-4 to 66 °C) Nặng nhất

Giải áp lực             
5.8 psi (0�40 bar) lúc đầy mỡ 
- 3.6 psi (0�25 bar) lúc hết mỡ Đen 0.5 lb (0�23 kg)

Visi-Lube 1.22 oz (34�6 g) -40 to 150 °F (-4 to 66 °C) Nặng
4.6 psi (0�32 bar) lúc đầy mỡ 
- 2.9 psi (0�20 bar) lúc hết mỡ Xanh 0.5 lb (0�23 kg)

Visi-Lube 1.22 oz (34�6 g) -40 to 150 °F (-4 to 66 °C) Tiêu chuẩn
3.5 psi (0�24 bar) lúc đầy mỡ- 
2.2 psi (0�15 bar) lúc hết mỡ Cam 0.5 lb (0�23 kg)

Cốc ép mỡ               

Đặc tính kỹ thuật:
• Núm có thể điều chỉnh điều khiển lưu lượng mỡ
• Chốt đo được gắn vào mỗi pít-tông đảm bảo lưu lượng đồng đều
• Nạp lại bằng đầu nối tiêu chuẩn
• Bao gồm 3 lò xo áp suất thay đổi
• Đầu nối: 1/4 "NPFT (m)

Ký hiệu # Mô tả Dung tích Giải nhiệt độ Lò xo Màu sắc Trọng lượng

43570-A2

Cốc ép mỡ 
tự động 1.75 oz (50 g)

-40 to 150 °F  
(-4 to 66 °C)

Nặng nhất

Giải áp lực (psi)        
14.1 psi (0�97 bar) lúc đầy mỡ - 
6.60 psi (0�46 bar)  lúc hết mỡ Đen 1.4 lb (0�63 kg)

Cốc ép mỡ 
tự động 1.75 oz (50 g)

-40 to 150 °F  
(-4 to 66 °C)

Nặng
8.60 psi (0�59 bar) lúc đầy mỡ- 
3.90 psi (0�27 bar) lúc hết mỡ Xanh 1.4 lb (0�63 kg)

Cốc ép mỡ 
tự động 1.75 oz (50 g)

-40 to 150 °F  
(-4 to 66 °C)

Tiêu chuẩn
6.60 psi (0�46 bar) lúc đầy mỡ - 
3.10 psi (0�21 bar) lúc hết mỡ Cam 1.4 lb (0�63 kg)

B1741-A

43570-A2

TDEC- Giải pháp bảo dưỡng toàn diện
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