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WERUCON GmbH
WERUCON® dostarcza dla przemysãu motoryzacyjne-
go, maszynowego i metalowego specjalne urzćdzenia 
do produkcji i jest liderem w dziedzinie kontroli dozo-
wania ŋrodków smarnych.
Siãć fi rmy Werucon jest gotowoŋþ do podejmowania 
wyzwaĸ w zakresie opracowywania i dostarczania 
urzćdzeĸ. Urzćdzenia sć dopasowane do potrzeb 
Klienta.

Smarowanie taŋm
Bezdotykowe smarowanie blach z krĕgu i blach w procesach tãoczenia i formowania gwarantuje korzyŋci w kluczowych 
procesach obróbki: nawet przy obróbce pojedynczych arkuszy lub przy wstĕpnym formowaniu moŧna zagwarantowaþ 
staãć powtarzalnć pracĕ. Zwiĕksza to ŧywotnoŋþ narzĕdzi i poprawia jakoŋþ obróbki.

WERUCON® ze swoimi produktami do elastycznego i bezdotykowego smarowania blach sprawia ŧe proces staje siĕ 

opãacalny. Rozwićzania WERUCON® charakteryzujć siĕ precyzyjnć dawkć ŋrodka smarnego, elastycznoŋcić w zakresie 
stosowanego ŋrodka smarnego i dokãadnym smarowaniem wybranych obszarów. Mogć byþ stosowane do dowolnej 
szerokoŋci blach dziĕki moduãowej budowie.

Dysponujemy technologić dla twojego smaru

Korzyŋci
• Bezdotykowe smarowanie taŋm, blach i detali

• Wysoki poziom bezpieczeĸstwa produkcji

• Niezawodne smarowanie

• Bezmgãowe nanoszenie na powierzchniĕ

• Duŧa elastycznoŋþ dziĕki pojedynczemu lub gru 

 powemu przeãćczaniu dysz natryskowych

• Jednostka sterujćca z moŧliwoŋcić wprowadzenia  

 do pamiĕci programów smarowania, standar  

 dowymi interfejsami i moŧliwoŋciom nadawania  

 praw uŧytkownikom.

• Automatyczny i moŧliwy do wprowadzenia do   

  pamiĕci rozstaw dysz natryskowych

WERUCON®-Dosiertechnik oznacza precyzyjne i 
wydajne podawanie ŋrodka smarnego w procesach 
przemysãu metalowego. Szczególnie gdy wymagana 
jest precyzja w podawaniu minimalnej iloŋci ŋrodka 
smarnego tam majć zastosowanie urzćdzenia naszej 
fi rmy. Dziĕki naszej technologii kontroli dozowania i 
powtarzalnoŋci aplikowanie ŋrodków smarnych nie 
zaleŧy od warunków fi zycznych otoczenia i jest powt-
arzalne.
Jako innowacyjny dostawca technologii dla minimalne-
go smarowania (MQL) wspóãpracujemy z producenta-
mi ŋrodków smarnych w celu cićgãego dopasowywya-
nia naszych urzćdzeĸ.

WERUCON  GmbH
Phone +49 (0) 421 / 22 30 85 - 33
Fax +49 (0) 421 / 22 30 85 - 99

E-Mail: info@werucon.de 
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WERUCON
®

-Kompletne 

rozwićzania
WERUCON®-Kompletne 
rozwićzania do smarowa-
nia taŋm oferuje system 
cićgãego natrysku DSS, 
jednostki sterujćce SPS, 
system centralnego po-
zycjonowania dysz ZPS, 
wysokowydajny osprzĕt 
do smarowania blach w 
postacji taŋm jak równieŧ arkuszy.
Urzćdzenie oferuje moŧliwoŋþ zakresu smarowania 
od minimalnego do zalewowego.
Ten konfi gurowalny system moŧe byþ zintegrowany z 
istniejćcymi juŧ systemami produkcyjnymi. To sprawia 
ŧe idealnie nadaje siĕ do ograniczenia wielu aplikacji 
w tym kosztów smarowania w celu zmniejszenia cza-
su konfi guracji i poprawy jakoŋci obrabianej powierz-
chni.

System centrlanego pozycjono-

wania dysz ZPS

System centrlanego pozycjonowania pozwala na 
pãynne, równomierne i dokãadne ustawienie dysz przy-
stosowanych do ŋrodków o róŧnych lepkoŋciach. Ro-
zstaw dysz moŧe byþ regulowany rĕcznie za pomocć 
pokrĕtãa lub automatycznie przez silnik elektryczny. W 
obu przypadkach jednoczeŋnie ustawiane sć rozstaw 
dysz w poprzek materiaãu oraz wysokoŋþ dysz nad 
materiaãem. To znacznie skraca czas potrzebny na 
ustawienie dysz zwãaszcza gdy wykonywane jest 
poprzez jednostkĕ sterujćcć.

Jednostka sterujćca - DSS

Jednostka sterujćca zastĕpuje konwencjonalny pulpit 
sterowniczy elektronicznym systemem sterowania.
Umoŧliwia on wybór i przechowywanie gotowych 
programów oraz wizualizacjĕ procesu. Oprócz stan-
dardowego interfejsu dla integracji systemu istnieje 
moŧliwoŋþ przetwarzania krzywych przyspieszeĸ i 
hamowaĸ zespoãu centralnego pozycjonowania.

Kompletne rozwićzania z 
WERUCON®-DSS, systemem 
centralnego pozycjonowania 
dysz i jednostkć sterujćcć

W zaleŧnoŋci od wydatku iloŋciowego ŋrodka smar-
nego oraz wydajnoŋci pras oferujemy ciŋnieniowe lub 
objĕtoŋciowe systemy smarowania.

Elementy
Urzćdzenie mikrodozujćce z 
pãaskimi dyszami

Urzćdzenia mikrodozujćce 
WERUCON® to kompakto-
we i elastyczne jednostki,  
które charakteryzujć siĕ 
precyzjć i wydajnoŋcić.
Pompki urzćdzeĸ 
objĕstoŋciowych sć 
przeznaczone do róŧnych 
ŋrodków smarnych.
Ze wzglĕdu na duŧy i 
dokãadny zakres regulacji 
moŧna uzyskaþ dokãadnoŋþ 
i powtarzalnoŋþ procesu 
smarowania oraz duŧć 
wydajnoŋþ ŋrodka smar-
nego.
Do smarowania blach z 
krĕgu zalecane sć dysze 
pãaskie gwarantujćce 
jednakowe nakãadanie 
ŋrodków smarnych i bezpieczeĸstwo procesu. Kaŧda 
z takich dysz jest w stanie nakãadaþ ŋrodek smarny 
na szerokoŋþ do 200 mm. Stosowanie specjalnych 
obudów dysz jest zwykle zbĕdne.
Standardowe wykonanie urzćdzenia umoŧliwia 
podãćczenie do 12 dysz. 
Technologia opracowana z myŋlć o mikrodozowa-
niu dziĕki oryginalnej technologii WERUCON® w 
takich systemach jak MDA, MDB i KDE daje duŧe 
zróŧnicowanie w zaleŧnoŋþi od potrzeb dziĕki szero-
keij gamie dysz natryskowych.  

Akcesoria

• Zestaw montaŧowy i rama noŋna
• Dysze natryskowe z przewodami w róŧnych wykona 
 niach
• Jednostka natryskowa
• Stopa
• Wyposaŧenie na specjalne zamówienie

WERUCON®-Pãaskie dysze 
pracujćce bez powodowania 
mgãy olejowej

Aplikacje
Rozwićzania WERUCON®- 
sãuŧć do bezdotykowego 
smarowania taŋm, arkuszy 
blach a takŧe do innych 
operacji takich jak formo-
wanie czy wykrawanie. 
Znajdujć takŧe zastosowa-
nie w smarowaniu matryc i 
pras a takŧe podczas oper-
acji tãoczenia gdzie wymagane jest cićgãe smarowanie.

Konfi guracja
System moŧna 
dostosowaþ do specyfi -
cznych ŧćdaĸ klientów. 
Jest on elastyczny pod 
wzglĕdem iloŋci dysz co 
tym samym nie ogranicza 
obszaru smarowania. Z 
systemem WERUCON® 
moŧna smarowaþ materiaã 
z obu stron. Duŧć 
elastycznoŋþ smarowania 
osićga siĕ poprzez duŧy zakres regulacji urzćdzenia.
Niezaleŧnie od tego czy chce siĕ obniŧyþ koszty sma-
rowania czy zastćpiþ technologiĕ smarowania kontak-
towego, WERUCON® oferuje idealne rozwićzania w 
tym zakresie.

Doradztwo i niestandardo-
we rozwićzania
Poprzez kompetentne do-
radztwo pomagamy wybraþ 
najlepszć opcjĕ do potrzeb 
Klienta.
Specjalne rozwićzania sć 
równieŧ projektowane przez 
nas.

Dalsze informacje: www.werucon.de

Smarowanie taŋm

WERUCON
®

-DSS
System cićgãego natrys-
ku DSS jest systemem 
ciŋnieniowym. Podstawowy 
system skãada siĕ z szyny 
montaŧowej do ŧadanej 
liczby zaworów natryskowy-
ch, zbiornika z przewodami 
zasilajćcymi oraz pulpitu 
sterowniczego. Precyzy-
jne zawory natryskowe ze 
zintegrowanym dãawieniem przepãywu sć dostosowane 
do róŧnych lepkoŋci ŋrodków smarnych. Ze wzglĕdu na 
róŧne wãaŋciwoŋci fi zykochemiczne ŋrodków smar-
nych, dysze gwarantujć lepsze i pewne nakãadanie.  
Kaŧda z dysz jest w stanie pokryþ taŋmĕ ŋrodkiem 
smarnym na szerokoŋci do 200 mm. bez kapania. 
Obudowa pochãaniajćca jest zwykle zbĕdna ale moŧe 
byþ dostarczoa jako opcja.
Panel sterowniczy jest wyposaŧony w we wskaťniki 
ciŋnienia ŋrodka smarnego i powietrza. Dziĕki precy-
zyjnym regulatorom ciŋnienia jest moŧliwe ustawienie 
dokãadnego i powtarzalnego ciŋnienia. Zawory na-
tryskowe sć wãćczane indywidualnie lub w grupach. 
Taka moŧliwoŋþ istnieje równieŧ wtedy gdy sterowanie 
wykonane jest wewnćtrz szafy.

Akcesoria

• Dysze z pãaskim lub okrćgãym obszarem smarowania
• Obudowa w wykonaniu standardowym lub na indywi- 
 dualne zamówienie
• Zbiorniki na ŋrodek smarny o pojemnoŋci 10, 25 i 50  
 litrów.
• Czujnik poziomu ŋrodka smarnego
• Regulator ciŋnienia
• Filtr ŋrodka smarnego
• Stelaŧ mocujćcy dysze

System cićgãego natrysku 
z opcjonalnć standardowć 
zabudowć

WERUCON®-DSS w instalacji 
klienta

Rozwój i produkcja specjal-
nych rozwićzaĸ

Niestandardowe mini dysze 
smarujćce, wewnĕtrzne 
dysze pãaskie 

Urzćdzenie mikrodozujćce 
MDA z wydajnymi pompkami

Zbiorniki na ŋrodek smarny o 
pojemnoŋci 10, 25, i 50 litrów
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