
Fabryka Narzêdzi FANAR S.A.
ul.P³ocka 11 , 06-400 Ciechanów
tel. (48 23) 672 44 44 ,  674 30 00
e-mail: info@fanar.pl , www.fanar.pl

Biuro Sprzeda¿y Krajowej
tel. (48 23) 674 30 19
fax (48 23) 672 33 74
e-mail: sprzedaz@fanar.pl

Reg. Pó³n-Zach: Adam Urbanowicz kom. 664 928 128
Reg. Pó³n-Wsch: Krzysztof Lipowski kom. 606 108 555
Reg. Centr-Zach: Igor Kaleta kom. 664 429 051
Reg. Po³ud-Zach: Pawe³ Wiœniowski  kom. 668 450 100
Reg. Po³udniowy: Micha³ Rybarz kom. 606 758 221
Reg. Po³ud-Wsch: Tomasz Medyñski kom. 602 691 627

Zespó³ Doradców           
Techniczno-Handlowych:

CENA NETTO
912 PLN

ZESTAW SPRAWDZIANÓW
         CZD-8 MSBg

  NOWOŒÆ
W OFERCIE

INDEX: Z3-302161-0312

ZAWARTOŒÆ:
Sprawdzian MSBg M3 6H
INDEX: S3-302161-0030

Sprawdzian MSBg M4 6H
INDEX: S3-302161-0040

Sprawdzian MSBg M5 6H
INDEX: S3-302161-0050

Sprawdzian MSBg M6 6H
INDEX: S3-302161-0060

Sprawdzian MSBg M8 6H
INDEX: S3-302161-0080

Sprawdzian MSBg M10 6H
INDEX: S3-302161-0100

Sprawdzian MSBg M12 6H
INDEX: S3-302161-0120

Do ka¿dego sprawdzianu do³¹cza siê
skrócone œwiadectwo pomiaru.





SYSTEMY SMAROWANIA
NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

• gwintowanie
• wiercenie
• frezowanie

uni-MAXuni-MAX



PRECYZYJNE DOZOWANIE

Nieza leżn ie  nas taw ia lne  
powietrze i płyn dostarczane
są do końcówki dyszy 

Zasobnik płynu
chłodząco-smarującego

Pokrywa

Podstawa magnetyczna
Dysza plastikowa elastyczna

Dysza miedziana półsztywna

Końcówka
dyszy
do podawania
płynu na dalsze 
odległości.

Opatentowane koncentryczne 
dysze  poda ją  oddz ie ln ie  
płyn i powietrze, które są
mieszane dopiero w końcówce.
Umożliwia to zastosowanie
długich przewodów zasilających, 
którymi jednorodny płyn jest 
dostarczany do końcówki gdzie
następuje jego rozpylenie

Płyn

Powietrze

SYSTEM SMARUJĄCY

SERV-O-SPRAY

• Podawanie oleju smarującego w postaci mgły raz na cykl obróbczy
• System polecany szczególnie do operacji gwintowania

INDEX ZAWÓR DYSZA

PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

DYSZE

ZASOBNIK 
PŁYNU

SS-25011 Brak Elastyczna plastikowa
300mm

Elastyczna plastikowa
300mm

1,5m 0,3l

1,5m 0,3lElektrozawór
220V

SS-25013

Dodatkowe wyposażenie:
- dysza miedziana półsztywna 300mm
- większa ilość dysz: 2 lub 3

Serv-O-Spray jest w pełni niezależnym systemem smarowania, który można zamontować w 
dowolnym miejscu. System załączany jest okresowym sygnałem pneumatycznym. Łatwe 
nastawianie parametrów spełnia wysokie oczekiwania co do niezawodności. Wydajność jest 
nastawiana pokrętłem na pompce dozującej. Możliwa jest również regulacja ilość doprowadzonego 
powietrza. Śruba regulacji wydajności powietrza kontroluje przepływem powietrza do dyszy,
który decyduje o gęstości i odległości podawania sprayu. 
Uzyskiwana jest kompletna kontrola parametrów mgły oraz właściwe
 podanie preparatu smarującego lub innego płynu w miejsce
 obróbki. Smarowana powierzchnia może być zwiększana lub
 zmniejszana przez użycie pokręteł regulacyjnych powietrza i płynu.
Wielodrożność systemu można uzyskać przez dodanie kolejnych
pompek dozujących z dodatkowymi dyszami. W ten sposób 
można podłączyć kilka dysz, które mogą być niezależnie
kontrolowane za pomocą indywidualnych pokręteł 
dozowania powietrza A i wydajności pompy B.
System wielodrożny jest idealny do 
wielowrzecionowych wiertarek , gwinciarek
 i innych zastosowań wymagających 
smarowania w kilku różnych 
punktach.

Zastosowanie: do przerywanego podawania płynu smarującego w operacjach:
gwintowania, wiercenia, frezowania, cięcia, wykrawania, rozwiercania, pogłębiania  i innych
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B   Pompka dozująca A    Pokrętło dozowania 
powietrza



Zasobnik płynu
chłodząco-smarującego

Podstawa magnetyczna Dysza miedziana półsztywna

VOT

SYSTEM CHŁODZĄCO-SMARUJĄCY

SINGLE LINE

SS-20013 Półsztywna miedziana
300mm

Półsztywna miedziana
300mm

3m 0,3l

3m 0,3lSS-20014

System Single Line jest uproszczoną wersją systemu Coolubricator. Dzięki modułowej budowie 
system jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących bardziej kompaktowego i tańszego 
rozwiązania. System sprawdza się w operacjach cyklicznych i wymagających efektywnego                 
i precyzyjnego smarowania tj. cięcie, obróbka plastyczna i innych.
Załączenie systemu jest inicjowane sprężonym powietrzem, generator impulsowy zaczyna pracować 
z nastawialną częstotliwością 5-200 1/min. Powietrze i olej jest mieszany, tworzona jest mgła, która 
następnie trafia poprzez przewód do dyszy rozpylającej w miejscu obróbki. Końcówka dyszy posiada 
regulowaną kryzę VOT do nastawiania prędkości i gęstości 
natryskiwanego mgły. Ciśnienie powietrza sterowanego
zaworem ręcznym lub elektromagntycznym inicjującego 
pompę dozującą powinno wynosić co najmniej 3bar. 
Pompa dozuje od 0,2 do 1 kropli na cykl, a maksymalna

3
 wydajność wynosi 6,6 cm /min. Zarówno jednostka, jak
i dysza posiadają standardowo podstawy magnetyczne
 do mocowania.
System Single Line dzięki precyzyjnemu dozowaniu
płynu w małych ilościach wyróżnia się dużą
efektywnością przy zachowaniu niskich 
kosztów użytkowania. 
 

Zastosowanie: do ciągłego podawania płynu chłodząco-smarującego w operacjach:
przecinania, frezowania, wiercenia, gwintowania, rozwiercania, pogłębiania i innych

Ręczny

Elektrozawór
220V

www.fanar.pl
e-mail: info@fanar.pl

B  Generator impulsowy

C  Pompka dozująca

Zasilanie 
powietrzem

Pokrętło dozowania 
powietrza

Dodatkowe wyposażenie:
- większa ilość dysz: 2 lub 3

INDEX ZAWÓR DYSZA

PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

DYSZE

ZASOBNIK 
PŁYNU

• Ciągłe podawanie płynu chłodząco-smarującego
• System polecany szczególnie do operacji wiercenia i frezowania



SYSTEM CHŁODZĄCO-SMARUJĄCY

COOLUBRICATOR

PRECYZYJNE DOZOWANIE

Nieza leżn ie  nas taw ia lne  
powietrze i płyn dostarczane
są do końcówki dyszy 

Zasobnik płynu
chłodząco-smarującego

Pokrywa

Podstawa magnetyczna
Dysza plastikowa elastyczna

Dysza miedziana półsztywna

Końcówka
dyszy
do podawania
płynu na dalsze 
odległości.

Opatentowane koncentryczne 
dysze  poda ją  oddz ie ln ie  
płyn i powietrze, które są
mieszane dopiero w końcówce.
Umożliwia to zastosowanie
długich przewodów zasilających, 
którymi jednorodny płyn jest 
dostarczany do końcówki gdzie
następuje jego rozpylenie

Płyn

Powietrze

SS-9550-4-5-12 Elastyczna plastikowa
300mm

Elastyczna plastikowa
300mm

1,5m 0,3l

1,5m 0,3lSS-9550-7-5-12

System Coolubricator jest przeznaczony do podawania oleju o prawie każdej lepkości                          
i dostarczać je z większą precyzją i niezawodnością w stosunku do innych systemów.
Funkcje systemu są takie same jak systemu Serv-O-Spray z dodanym generatorem impulsowym do 
nastawiania proporcji. Generator ten pozwala na automatyczny, nieograniczony cykl powtórzeń 
pompki zasilającej z pojedynczego źródła powietrza. Rezultatem jest
 ciągłe podawanie oleju kontrolowane przez trzy niezależne nastawy:
  A - Pokrętło dozowania powietrza,
  B - Generator impulsowy - od 5 do 200 imp/min

3  C - Ilość płynu z pompki dozyjącej od 0,2 do 2 cm  
Dostępne opcjonalnie zawory uruchamiające
ręczny lub elektromagnetyczny.
Olej smarujący w postaci sprayu jest
dostarczany zewnętrzną sprzężoną
dyszą do koncentrycznej końcówki. 
Podstawa magnetyczna pozwala na łatwe 
przenoszenie dyszy. Standardowo 
stosowane są elastyczne dysze 
plastikowe lub półsztywne dysze 
miedziane. Korpus adaptera dyszy 
posiada otwór do mocowania 1/4".

Zastosowanie: do ciągłego podawania płynu chłodząco-smarującego w operacjach:
przecinania, frezowania, wiercenia, gwintowania, rozwiercania, pogłębiania i innych

Dodatkowe wyposażenie:
- dysza miedziana półsztywna 300mm
- większa ilość dysz: 2 lub 3

Ręczny

Elektrozawór
220V

Fabryka Narzędzi FANAR SA,  ul. Płocka 11,  06-400 Ciechanów
tel. (48 23) 672 44 44, 674 30 00  fax (48 23) 672 23 31, 672 48 41

www.fanar.pl
e-mail: info@fanar.pl

C   Pompka dozująca

B   Generator impulsowy

A   Pokrętło dozowania 
powietrza

INDEX ZAWÓR DYSZA

PRZEWÓD
ZASILAJĄCY

DYSZE

ZASOBNIK 
PŁYNU

• Ciągłe podawanie płynu chłodząco-smarującego
• System polecany szczególnie do operacji wiercenia i frezowania










