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Drift og vedligehold af dit ILC Max Centralsmørings anlæg.
Almindelig vedligeholdelse:

Tjek anlægget for afrevne slanger, brækkede fittings etc., især efter fastkørsel / påkørsel er det en rigtig god 
ide og kigge maskinen godt efter.

Har du også centralsmøring på redskaber kan der forekomme koblinger, det er vigtigt at disse holdes rene 
og er spændt ordentligt sammen.

Ændring af timeren bør kun foretages i samråd med fagfolk, kontakt forhandler eller JO Hydraulics.

Påfyldning af fedt:

Påfyld kun rent fedt, brug en std. fedt af NLGI 2 type, eller den fedt maskinfabrikanten foreskriver

Vær forsigtig med at blande fedt med forskellig base, der kan forekomme størkning.

Påfyldning kan foretages gennem den monterede Smørenippel eller med nedenstående tilbehør.

Bemærk: Beholderen må ikke overfyldes!
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Dit ILC Centralsmøringsanlæg kan være udstyret med overvågning på hovedfordeleren og på niv.

Bemærk også at systemet har hukommelse, fejllog med dato og tid kan udlæses af special udannede 
personale.

Reset / Ekstra smørecyklus kan foretages ved et tryk på knappen på pumpens højre side, eller fra ekstern 
trykknap hvis monteret

Følgende fejl kan forekomme:

Der kan desuden forekomme fedt ud af overtryksventilen som er vist på dette billede, kontakt din 
forhandler eller JO Hydraulics for hjælp
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