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Καπάκι μαστού λίπανσης και ετικέτες TLAC 50
Οδηγίες χρήσης 
Τα καπάκια των μαστών και οι ετικέτες έχουν στόχο να διατηρηθεί καθαρός ο μαστός λίπανσης. Έχουν επίσης 
χώρο οπού μπορεί να κολληθεί ετικέτα με σημαντικές πληροφορίες για τον τεχνικό λίπανση. 

1. Εκτύπωση ετικετών 

 • Οι ετικέτες μπορούν να εκτυπωθούν εύκολα με τη χρήση του SKF LUBRICATION Planner 1) 
 • Εκτύπωση των ετικετών μόνο με εκτυπωτή laser. (έγχρωμο ή ασπρόμαυρο) 
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες του εκτυπωτή για χρήση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις ετικέτες 
 • Εκτύπωση μόνο μία φορά σε ένα φύλλο 
 • Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα λευκό φύλλο πριν την τελική εκτύπωση στο αυτοκόλλητο φύλλο. Αυτό βοηθά
  στο να διασφαλιστεί ότι η διάταξη και οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή είναι σωστες. 
 • Κατά την εκτύπωση, χρησιμοποιείστε χειροκίνητη τροφοδοσία φύλλου, εάν είναι δυνατόν, και μόνο 1 φύλλο\ 

 κάθε φορά 
 • Οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα πρέπει να οριστεί σε “ετικέτες” ή “βαρύ χαρτί”. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
  για τους έγχρωμους εκτυπωτές laser

2. Αυτοκόλλητες ετικέτες για τα καπάκια των μαστών 

 • Επιλέξτε το χρώμα για το καπάκι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κάθε συγκεκριμένο σημείο. Πέντε
  διαφορετικά χρώματα είναι διαθέσιμα. 
 • Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς γράσο/λάδι 

3. Επισυνάψτε τις ετικέτες στα καπάκια 

 • Για τα πιο ασφαλής στερέωση, συνιστάται να τοποθετήσετε ετικέτα στο σπείρωμα κάτω από το εξάγωνο του
  μαστού. Εναλλακτικά, η ετικέτα μπορεί να τοποθετείται πάνω από την κεφαλί του μαστού λίπανσης. Η 
  ετικέτα είναι κατάλληλο για G / R ¼, G / R ⅛, M10, M8 M6 και για τους περισσότερους μαστούς
 • Κατά την τοποθέτηση των ετικετών, εξασφαλίστε δεν εισέρχονται ξένα σωματίδια στο έδρανο του ρουλεμάν 
 •  Οι ετικέτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ -20 ° C και 80 ° C 
  (-4 °F and 176 °F)

Οδηγός Παραγγελίας 

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα

TLAC 50/B Μπλε καπάκια και ετικέτες 50 καπάκια + 2 A4 φύλλα με ετικέτες

TLAC 50/R Κόκκινα καπάκια και ετικέτες 50 καπάκια + 2 A4 φύλλα με ετικέτες

TLAC 50/Y Κίτρινα καπάκια και ετικέτες 50 καπάκια + 2 A4 φύλλα με ετικέτες

TLAC 50/G Πράσινα καπάκια και ετικέτες 50 καπάκια + 2 A4 φύλλα με ετικέτες

TLAC 50/Z Μαύρα καπάκια και ετικέτες 50 καπάκια + 2 A4 φύλλα με ετικέτες

TLAT 10 Φύλλα Α4 για εκτύπωση με ετικέτες 10 Φυλλα Α4

1) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό SKF Lubrication Planner συμβουλευτείτε τα κατά τόπους γραφεία της 
   SKF μονάδα ή πηγαίνετε στο www.mapro.skf.com ή www.skf.com/Lubrication
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Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορούν να αναπαραχθούν (ακόμη και τμηματικά) χωρίς προηγούμενη γραπτή 
άδειά του. Εχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα που θα διαφυλάξουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την έκδοση αλλά δεν υπάρχει καμμία 
ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή που θα προέλθει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών.
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SKF加脂口防尘帽和标签TLAC 50
使用说明
SKF加脂口防尘帽和标签设计用于保持润滑脂填充时的清洁。防尘帽的平面可贴上标签，为润滑工程师提供重要的
提示信息。

1. 打印标签
 • 使用SKF润滑计划管理软件打印标签 1)

 • 请只使用激光打印机（彩色或黑白）来打印标签
 • 请查阅打印机说明中有关标签设置的信息
 • 在每张纸上只打印一次
 •  强烈建议在打印到标签纸上前，先在一张白纸上试打。以确认版面和打印机设置是正确的
 • 打印时，请手工插入纸张，如果可行，每次只放一张
 •  打印机设置应为“标签”或“厚纸”，这对使用彩色打印机时特别重要

2. 将标签贴到加脂口防尘帽上
 • 选择您要用到特定加脂口上的防尘帽的颜色。有五种颜色可选。
 • 表面应是干净、没有润滑脂或润滑油

3. 将标签贴到加脂口上
 • 为保证最安全的紧固，建议将标签套到加脂口六角头下的螺纹上
 • 作为选择，您也可以将标签贴到加脂口的头上。标签可用于G/R ¼, G/R ⅛, M10, M8和M6规格的加脂口螺
   纹，和绝大多数的加脂口头
 • 贴标签时，确保没有污染进入轴承座
 •  标签可用于-20 °C 至80 °C的环境

订购信息

订货号  产品描述 数量

TLAC 50/B 蓝色防尘帽和标签 50个加脂口防尘帽+2张A4标签纸

TLAC 50/R 红色防尘帽和标签 50个加脂口防尘帽+2张A4标签纸

TLAC 50/Y 黄色防尘帽和标签 50个加脂口防尘帽+2张A4标签纸

TLAC 50/G 绿色防尘帽和标签 50个加脂口防尘帽+2张A4标签纸

TLAC 50/Z 黑色防尘帽和标签 50个加脂口防尘帽+2张A4标签纸

TLAT 10 10张A4标签纸 10张A4标签纸

1) 有关SKF润滑计划管理软件的更多信息，请访问以下网址www.mapro.skf.com或www.skf.com/lubrication，
   或洽询SKF当地销售机构

www.mapro.skf.com
www.skf.com/lubrication
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