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Dále nabízíme řadu příslušenství jako jsou:
Upínače pro středové chlazení nástrojů při vrtání a frézování, rotační spojky. 

Díky vývoji i výrobě všech  zařízení  probíhající v Čechách, je možné na 
požadavky zákazníků reagovat velmi rychle. www.VMsystem.eu

VM3 (.N) je vybaven ejektorovou jednotkou, která zaručuje přesné 
dávkování maziva a díky absenci pohyblivých dílů, teoreticky neomezenou 
životnost přístroje. Přístroj je v základu vybaven koaxiální tryskou, 
umožňující přesné směrování maziva. Koaxiální konstrukce trysky a 
proudění vzduchu maximálně omezuje rozprach maziva v okolí aplikace.
Přístroj je schopen pracovat v nepřetržitém provozu a ve spojení se snímačem 
např. polohy vřetene v pulsech větších než 0,5sek.

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ:
Tam, kde není možné použít standardní přístroje, nabízíme možnost vyrobit Tam, kde není možné použít standardní přístroje, nabízíme možnost vyrobit 
mazací technologii přímo na míru. Vycházet lze při tom ze všech vyráběných 
typů přístrojů. Například pro výrobce svářecího drátu jsme vyvinuli zařízení 
pro mazání svářecího drátu. Zařízení se díky absenci pohyblivých dílů 
mechanicky neopotřebovává a má proto teoreticky neomezenou provozní 
životnost. Tato vlastnost je důležitá zejména při nepřetržitém provozu. Díky 
námi vyvinuté technologii, zaznamenal zákazník financní úspory ohledne 
servisu a provozní spolehlivosti v porovnání s do té doby pouzívaným servisu a provozní spolehlivosti v porovnání s do té doby pouzívaným 
zarízením. Verze s proměnlivým množstvím nanášeného maziva, řízeného ele-
ktronicky v závislosti na rychlosti
tažení drátu, kterou jsme také 
vyvinuli, vykazujei zvýšení kvality
mazání a úsporu maziva oproti 
doposud používanému mazacímu 
systému.

VM2 tak jako VM1 lze použít k vnějšímu i vnitřnímu chlazení nástrojů. Přístroj je v 
základu vybaven koaxiální tryskou, umožňující přesné směrování maziva.
Dávkování maziva zajišťuje pulsní maznice s přesně nastavitelným množstvím maziva.
VM2 je vybaven logickým ventilem, který umožňuje různé způsoby zapojení a nastavení 
funkce. Přístroj je schopen pracovat v pulsech kratších než 0,5sek.
Logický ventil navíc umožňuje aktivní spojení přístroje se snímačem např. polohy vřetene.
Např. při nasazení při operacích vrtání a závitování lze nastavit tak, že po obdržení 
signálu ze snímače polohy vřetene, nejdříve dojde k ofouknutí třísek z nástroje signálu ze snímače polohy vřetene, nejdříve dojde k ofouknutí třísek z nástroje 
a teprve poté k nadávkování potřebného množství maziva na nástroj.
Toto řešení výrazně šetří množství spotřebovaného maziva a výrazně omezuje 
množství maziva rozprášeného v okolí stroje.

VM1 lze použít k vnitřnímu i vnějšímu chlazení nástrojů. Přístroj je vybaven tlakovým zásob-
níkem oleje a velmi přesnou regulací tlaku i množství vzduchu i oleje. Hlavní využití přístroje 
spočívá v nasazení při dělovém vrtání. Přístroj dokáže pokrýt dělové vrtání v plném rozsahu 
0,9mm-50mm vrtaného průměru. S použitím vhodného příslušenství může také sloužit jako 
zdroj velkého množství koaxiálních trysek sloužících k vnějšímu mazání nástrojů.
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