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OPTYMALIZACJA  
CZASU PRACY URZĄDZEŃ  
DZIĘKI SMAROWNICOM  
FIRMY TIMKEN®
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Zapewnienie właściwego smarowania jest niezbędne do efektywnego funkcjonowania urządzeń. 
Firma Timken oferuje szeroki asortyment smarownic jedno- i wielopunktowych, dzięki czemu można  
wybrać optymalne rozwiązanie do konkretnych zastosowań przemysłowych.

Właściwe smarowanie jest kluczowe dla pracy łożysk i urządzeń. Aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia, 
jednopunktowe smarownice Timken® D-Power, G-Power, T-Power i M-Power regularnie doprowadzają smar 
lub olej do łożysk, łańcuchów, prowadnic i innych elementów urządzeń przemysłowych. W zależności od 
warunków pracy i zastosowania, dostępne są smarownice gazowe lub z napędem elektromechanicznym.

Dla systemów centralnego smarowania, firma Timken oferuje smarownice wielopunktowe Timken® C-Power 
oraz serię produktów Interlube. System C-Power doprowadza smar — nie olej — do maksymalnie sześciu 
punktów smarowniczych. Automatyczne systemy smarowania Interlube zapewniają precyzyjne dozowanie 
zarówno smaru, jak i oleju, i mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań.

Smarownice Timken D-Power, G-Power, T-Power, M-Power i C-Power są dostępne zarówno ze smarami firmy 
Timken, jak i innymi środkami komercyjnymi dostępnymi na rynku. Pełna oferta akcesoriów — obejmująca 
wsporniki, zaciski, szczotki, złączki czy przedłużki — ułatwia montaż w różnych trudno dostępnych miejscach.

Produkty firmy Timken ułatwiają redukcję tarcia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Więcej informacji 
na temat jedno- i wielopunktowych smarownic firmy Timken, smarów, akcesoriów oraz automatycznych 
systemów smarowania Interlube® można uzyskać kontaktując się z autoryzowanym dystrybutorem lub 
przedstawicielem firmy Timken, bądź odwiedzając stronę internetową www.timken.com/lubricants.

Znajdź lepszy sposób 
doboru odpowiedniej 
smarownicy

C-Power

D-Power
G-Power
T-Power
M-Power
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SKUTECZNOŚĆ SMAROWANIA LEPIEJ

Firma Timken oferuje wydajne systemy smarowania 

Smarowanie ręczne

Automatyczne systemy smarowania Interlube®
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Smarownica Model Ciśnienie robocze Zakres temperatur pracy

D-Power 600 Maks. 73 psi/5 bar -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

G-Power

101 Maks. 58 psi/4 bar 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

102 Maks. 58 psi/4 bar 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

T-Power 700 Maks. 87 psi/6 bar -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

M-Power

300 Maks. 87 psi/6 bar -10° C do 60° C (14° F do 140° F)

400 Maks. 75 psi/5 bar -10° C do 50° C (14° F do 122° F)

C-Power

250 Maks. 360 psi/25 bar -20° C do 60° C (-4° F do 140° F)

500 Maks. 360 psi/25 bar -20° C do 60° C (-4° F do 140° F)

D-Power/G-Power/T-Power/M-Power/C-Power - parametry pracy

Wykorzystując zarówno systemy standardowe, jak i programowalne, można 
dopasować system smarowania do każdego zastosowania.  

Smarownice jednopunktowe firmy Timken 
D-Power: możliwość regulacji częstotliwości dozowania za pomocą pokrętła 
w zakresie od 1 do 12 miesięcy. Dostosowane do pracy przy niskiej i wysokiej 
temperaturze otoczenia.

G-Power: smarownica gazowa, zapewnia ciągłe smarowanie nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

T-Power: programowalna smarownica z funkcją automatycznej regulacji ciśnienia 
i przepływu środka smarnego, przy pracy w zmiennej temperaturze otoczenia.

M-Power: programowalna smarownica z napędem elektromechanicznym 
z możliwością nastawy ilości i częstotliwości dozowania środka smarnego.

Smarownice wielopunktowe firmy Timken 
C-Power: programowalny system centralnego smarowania, umożliwiający 
doprowadzanie środka smarnego do wielu punktów. Wyświetlacz LED wskazuje 
aktualny status oraz zaprogramowany harmonogram smarowania - dzienny, 
tygodniowy lub miesięczny. 

System Interlube: Zaawansowany, precyzyjny system smarowania elementów 
urządzeń przemysłowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z 
inżynierem firmy Timken lub odwiedź stronę www.timken.com/interlube.

Regulacja przepływu środka smarnego  
w celu zwiększenia efektywności smarowania



4

Model 101 102

Typ Smarownica z zasilaniem gazowym Smarownica z zasilaniem gazowym

Oznaczenie  
(XXX oznacza rodzaj 
środka smarnego, 
patrz strony 8–10)

PG101XXX PG102XXX

Opis

Smarownica do zastosowań ogólnych  
w obudowie metalowej.

Przezroczysta obudowa z tworzywa sztucznego, 
zaprojektowana do pracy w środowiskach o 
wysokiej wilgotności, silnie korodujących lub 
sterylnie czystych.

Okres smarowania

Aktywator z czarną uszczelką:  
(sprzedawany oddzielnie, patrz strona 15)
żółty  =   1 miesiąc
zielony  =    3 miesiące
czerwony  =    6 miesięcy
szary  =  12 miesięcy
(dla smaru standardowego w temperaturze 
otoczenia 20°C / 68°F)

Aktywator z czarną uszczelką:  
(sprzedawany oddzielnie, patrz strona 15)
żółty  =   1 miesiąc
zielony  =    3 miesiące
czerwony  =    6 miesięcy
szary  =  12 miesięcy
(dla smaru standardowego w temperaturze 
otoczenia 20°C / 68°F)

Objętość 120 cm3 (4,05 fl. oz.) 120 cm3 (4,05 fl. oz.)

Maks. ciśnienie 58 psi/4 bar 58 psi/4 bar

Temperatura pracy 0°C do 40°C (32°F do 104°F) 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Przybliżona masa 245 g (0,54 lb.) 245 g (0,54 lb.)

Wymiary
Wysokość = 111 mm (4,3701”)
Średnica = 63 mm (2,4409”)
Maks. średnica = 67 mm (2,6378”)

Wysokość = 104 mm (4,1600”)
Średnica = 63 mm (2,5200”)
Maks. średnica = 74 mm (2,9600”)

D-power i G-Power

Model 600

Typ Smarownica z zasilaniem elektrochemicznym  
z ręczną regulacją częstotliwości dozowania 

Oznaczenie  
(XXX oznacza rodzaj 
środka smarnego, 
patrz strony 8–10)

PD422XXX 
PD442XXX

Opis
Zintegrowany system smarowania do szerokiego 
zakresu temperatur pracy, wyposażony w 
pokrętło do regulacji częstotliwości dozowania.

Okres smarowania
Możliwość regulacji za pomocą pokrętła  
w zakresie od 1 do 12 miesięcy. Możliwość 
dezaktywacji.

Objętość 60 cm3 (2,03 fl. oz.)          PD422XXX
125 cm3 (4,05 fl. oz.)       PD442XXX

Maks. ciśnienie 73 psi/5 bar

Temperatura pracy -20° C do 60° C (-4°F do 140°F)

Przybliżona masa 60 cm3 = 145 g (0,32 lb.)
125 cm3 = 215 g (0,47 lb.)

Wymiary

Wysokość = 84,500 mm (3,3268”) /
                      117 mm (4.6063”)
Średnica = 58 mm (2,2835”) /
                     58 mm (2,2835”)

Smarownice z zasilaniem gazowymSmarownice z zasilaniem gazowym

D-Power G-Power
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Model 700

Typ Smarownica programowalna z napędem elektrochemicznym         Praca dostosowana do zmian temperatury otoczenia

Oznaczenie  
(XXX oznacza rodzaj środka smarnego, patrz strony 8–10)

PT522XXX (wymienny zasobnik PT521XXX)
PT542XXX (wymienny zasobnik PT541XXX)

Opis Smarownica programowalna z wymiennym zasobnikiem.
Ilość generowanego gazu automatycznie dostosowuje się do zmian temperatury.

Okres smarowania Możliwość ustawienia w miesięcznych odstępach czasu.

Objętość 65 cm3     PT522XXX 
130 cm3    PT542XXX

Maks. ciśnienie 87 psi/6 bar

Temperatura pracy -20° C do 60° C (-4°F do 140°F)

Przybliżona masa 65 cm3 = 180 g (0,40 lb.)                                                                                                             
130 cm3 = 270 g (0,60 lb.)

Wymiary Wysokość = 100 mm (3,9370”)/137 mm (5,3937”)
Średnica = 65 mm (2,5591”)/65 mm (2,5591”)

T-Power
Smarownice z zasilaniem gazowym

T-Power
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Model 300 400

Typ Napęd zasilany bateriami Napęd z zewnętrznym zasilaniem 

Oznaczenie jednostki napędowej PM202000 PM203000

Opis

Smarownica ogólnego zastosowania z obudową z tworzywa sztucznego. 
Ustawienie całkowitego okresu smarowania w miesięcznych odstępach. 
Wymienny zasobnik ze środkiem smarnym (60 cm3, 120 cm3 lub 250 cm3). 
Napęd smarownicy wielokrotnego użytku.

Programowalna smarownica z obudową z tworzywa sztucznego i 
wymiennym zasobnikiem ze środkiem smarnym (60 cm3, 120 cm3 lub 
250 cm3). Napęd smarownicy wielokrotnego użytku.

Kompletna smarownica  
(XXX oznacza rodzaj środka smarnego,  
patrz strony 8–10)

PM222XXX
PM242XXX
PM282XXX

PM223XXX
PM243XXX
PM283XXX

Oznaczenie zasobnika  
(XXX oznacza rodzaj środka smarnego,  
patrz strony 8–10)

Zestaw wymienny  
(zawiera baterie i zasobnik ze środkiem smarnym):
60 cm3 (2,03 fl. oz.):            PM221XXX
120 cm3 (4,05 fl. oz.):          PM241XXX
250 cm3 (8,45 fl. oz.):          PM281XXX

Zestaw wymienny  
(zawiera baterie i zasobnik ze środkiem smarnym):
60 cm3 (2,03 fl. oz.):            PM221XXX
120 cm3 (4,05 fl. oz.):          PM241XXX
250 cm3 (8,45 fl. oz.):          PM281XXX

Okres smarowania Możliwość ustawienia w miesięcznych odstępach czasu. Zmienny w zależności od ustawień

Maks. ciśnienie 87 psi/6 bar 75 psi/5 bar

Temperatura pracy -10° C do 60° C (14° F do 140° F) -10° C do 50° C (14° F do 122° F)

Przybliżona masa 120 cm3 = 476,70 g (1,05 lb.)
250 cm3 = 622 g (1,37 lb.)

120 cm3 = 408 g (0,90 lb.)
250 cm3 = 560,70 g (1,235 lb.)

Wymiary

Wysokość:
60 cm3 (2,03 fl. oz.) = 142 mm (5,5906”)
120 cm3 (4.05 fl. oz.) = 165 mm (6,5000”)
250 cm3 (8.45 fl. oz.) = 215 mm (8.500”)

Maks. średnica:
75 mm (3.0000”)

Wysokość:
60 cm3 (2,03 fl. oz.) = 142 mm (5,5906”)
120 cm3 (4,05 fl. oz.) = 165 mm (6,5000”)
250 cm3 (8,45 fl. oz.) = 215 mm (8,5000”)

Maks. średnica:
71 mm (2,8000”)

UWAGA
Nasadka (opcjonalnie) dostępna tylko dla modelu M-Power - PA800403

M-Power (czasowa) | M-Power (impulsowa)
Smarownica Smarownice z napędem elektromechanicznym

M-Power (czasowa) M-Power (opcja: czasowa lub impulsowa)



7

Model 250 500

Typ Wielopunktowa o poj. 250 cm3 Wielopunktowa o poj. 500 cm3

Opis
Programowalna smarownica wielopunktowa z możliwością 
smarowania maksymalnie sześciu punktów.
Zasobnik ze środkiem smarnym jest wymienny.

Programowalna smarownica wielopunktowa z możliwością 
smarowania maksymalnie sześciu punktów.
Zasobnik ze środkiem smarnym jest wymienny.

Kompletna smarownica  
(XXX oznacza rodzaj środka smarnego, patrz strony 8–10) PC322XXX PC352XXX

Oznaczenie zasobnika środka smarnego  
(XXX oznacza rodzaj środka smarnego, patrz strony 8-10)

Zestaw wymienny  
(zawiera baterie i zasobnik ze środkiem smarnym):
250 cm3 (8,45 fl. oz.):            PC321XXX

Zestaw wymienny  
(zawiera baterie i zasobnik ze środkiem smarnym):
500 cm3 (16,9 fl. oz.):             PC351XXX

Okres smarowania Zmienny w zależności od ustawień; od 1 dnia do 24 miesięcy 
(ograniczony trwałością baterii)

Zmienny w zależności od ustawień; od 1 dnia do 12 miesięcy 
(ograniczony trwałością baterii)

Maks. ciśnienie 360 psi/25 bar 360 psi/25 bar

Temperatura pracy -20° C do 60° C (-4°F do 140°F) -20° C do 60° C (-4°F do 140°F)

Przybliżona masa 1,53 kg (3,4 lb.) 1,82 kg (4,0 lb.)

Wymiary Wysokość: 360 mm (14,3000”)
Maks. średnica: 92 mm (3,6000”)

Wysokość: 400 mm (15,8000”)
Maks. średnica: 92 mm (3,6000”)

UWAGA
Przy montażu na zewnątrz i w miejscach o dużym stopniu zanieczyszczenia, smarownica Timken C-Power powinna być umieszczona w zamkniętej szafce.  
Szafka na 1 smarownicę ma oznaczenie PA800507; szafka na 2 smarownice ma oznaczenie PA800508.

C-Power
Smarownica wielopunktoweSmarownice wielopunktowe

C-Power
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Wykorzystując smarownice Oszczędzaj czas wykorzystując smarownice 

 PD422217 Smarownica D-Power - 60 cm3

 PD442217 Smarownica D-Power - 125 cm3

 PG101217 Smarownica G-Power  

 PG102217 Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem  

 

 PT521217  Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 65 cm3 z bateriami)

 PT522217 Smarownica T-Power - 65 cm3

 PT541217 Smarownica T-Power
  zestaw wymienny (zasobnik 130 cm3 z bateriami) 

 PT542217 Smarownica T-Power - 130 cm3

Smar Timken LC-2 ogólnego zastosowania 

PC321219 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PC322219  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351219  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352219  Smarownica C-Power - 500 cm3

Smar Timken do ciężkich maszyn roboczych 

PM221217 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222217  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223217  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241217  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242217  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243217   Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281217  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282217  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283217   Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PM283217  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PC321217 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami) 

PC322217  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351217  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352217  Smarownica C-Power - 500 cm3 

PM221219 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222219  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223219  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241219  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242219  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243219  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281219  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282219  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283219  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PD422219  Smarownica D-Power - 60 cm3

PD442219  Smarownica D-Power- 125 cm3

PG101219 Smarownica G-Power

PG102219  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

PT521219  Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 65 cm3 z bateriami)

PT522219  Smarownica T-Power - 65 cm3

PT541219   Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 130 cm3 z bateriami)

PT542219  Smarownica T-Power - 130 cm3

Oznaczenia
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Wykorzystując smarownice 

Smar Timken dla przemysłu ciężkiego

Smar Timken do zespołów łożysk kulkowych w oprawach 

UWAGA
Smar GR218 został zastąpiony przez GR220

PM221220 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222220  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223220  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241220  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242220  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243220  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281220  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282220  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283220  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PD422220 Smarownica D-Power - 60 cm3

PD442220  Smarownica D-Power - 125 cm3

PT521220  Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 65 cm3 z bateriami)

PT522220  Smarownica T-Power - 65 cm3

PT541220   Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 130 cm3 z bateriami)

PT542220  Smarownica T-Power - 130 cm3

PG101220 Smarownica G-Power

PG102220  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

PC321220 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PC322220  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351220  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352220  Smarownica C-Power - 500 cm3

PM221182 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222182  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223182  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241182  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242182  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243182  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281182  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282182  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283182  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PD422182 Smarownica D-Power - 60 cm3

PD442182  Smarownica D-Power - 125 cm3

PT521182  Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 65 cm3 z bateriami)

PT522182  Smarownica T-Power - 65 cm3

PT541182   Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 130 cm3 z bateriami)

PT542182  Smarownica T-Power - 130 cm3
PC321182 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami) 

PC322182  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351182  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352182  Smarownica C-Power - 500 cm3

PG101182 Smarownica G-Power

PG102182  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

Oznaczenie xxx182 to smar NLGI 2 
Dostępny również smar NLGI 1 (180) i NLGI 1.5 (181)
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Oznaczenia (cd.)

PM221231 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222231  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223231  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241231  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242231  Smarownica M-Power - 120 cm3

PM243231  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281231  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282231  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283231   Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

Smar Timken dla przemysłu spożywczego

PG101236 Smarownica G-Power

PG102236  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

Smar litowy Timken EP1 i EP2 ogólnego zastosowania

PC321231 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PC322231  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351231  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352231  Smarownica C-Power - 500 cm3

PD422231 Smarownica D-Power - 60 cm3

PD442231  Smarownica D-Power - 125 cm3

PT521231 Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 65 cm3 z bateriami)

PT522231  Smarownica T-Power - 65 cm3

PT541231  Smarownica T-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 130 cm3 z bateriami)

PT542231  Smarownica T-Power - 130 cm3

PG101231 Smarownica G-Power

PG102231  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

PG101232 Smarownica G-Power

PG102236  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem 

Smar syntetyczny Timken LC - 1.5

PM221232 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222232  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223232  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241232  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242232  Smarownica M-Power - 120 cm3

PM243232 Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281232  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PC321232  Smarownica C-Power - zestaw wymienny 
(zasobnik 250 cm3 z bateriami) 

PC322232  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351232   Smarownica C-Power - zestaw wymienny  
(zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352232  Smarownica C-Power - 500 cm3

PM282232   Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym -  
250 cm3

PM283232  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

PC321236 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PC322236  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351236  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352236  Smarownica C-Power - 500 cm3

PG101237 Smarownica G-Power

PG102237  Smarownica G-Power z pustym zasobnikiem

PM221236 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222236  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223236  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241236  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242236  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243236  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281236  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282236  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283236  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3

Oznaczenie xxx236 to smar NLGI 1 i EP1          Oznaczenie xxx237 to smar NLGI 2 i EP2

PC321237 Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami) 

PC322237  Smarownica C-Power - 250 cm3

PC351237  Smarownica C-Power - zestaw wymienny (zasobnik 500 cm3 z bateriami)

PC352237  Smarownica C-Power - 500 cm3

PM221237 Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 60 cm3 z bateriami)

PM222237  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 60 cm3

PM223237  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 60 cm3

PM241237  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 120 cm3 z bateriami)

PM242237  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 120 cm3

PM243237  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 120 cm3

PM281237  Smarownica M-Power - zestaw wymienny (zasobnik 250 cm3 z bateriami)

PM282237  Smarownica M-Power z napędem elektromechanicznym - 250 cm3

PM283237  Smarownica M-Power sterowana z PLC urządzenia - 250 cm3
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Systemów 
smarowania Timken

PM 243 217 P

SERIA
D  =  nastawa pokrętłem
G  =  zasilanie gazowe
T  =  praca dostosowana do 
  temperatury otoczenia
M =  napęd elektromechaniczny
C  =  zasilanie centralne

D-POWER (pojemność)
2 = 60 cm3 (2,03 �. oz.)
4 = 125 cm3 (4,23 �. oz.)
G-POWER (pojemność)
0 = obie pojemności
T-POWER (pojemność)
2 = 65 cm3 (2,20 �. oz.)
4 = 130 cm3 (4,40 �. oz.)
M-POWER (pojemność)
2 = 60 cm3 (2,03 �. oz.)
4 = 120 cm3 (4,05 �. oz.)
8 = 250 cm3 (8,45 �. oz.)
C-POWER (pojemność)
2 = 250 cm3 (8,45 �. oz.)
5 = 500 cm3 (16,90 �. oz.)

MODEL/TYP
D-Power
2 = napęd
G-Power
1 = model 101
2 = model 102
T-Power
1 = zasobnik
2 = napęd
M-Power
1 = zasobnik
2 = model 300
3 = model 400
C-Power
1 = zasobnik
2 = napęd

3-cyfrowe 
oznaczenie 

środka 
smarnego

tylko M-Power 
ze sterowaniem 
z PLC urządzenia

P = impulsowe
T = czasowe

Przykład  1:

 G = zasilanie gazowe
 101 = model 101 (standardowa)
217 = smar nr 217 (ogólnego zastosowania LC-2)

Przykład 2:

 M = zasilanie elektromechaniczne
 2 = M-Power
 3 = 120 cm3 (4.05 �. oz.)
 4 = model 400
 217 = smar nr 217 (ogólnego zastosowania LC-2)
 P = impulsowe

Przykład 3:

 3 = C-Power
 5 = 500 cm3 (16,90 �. oz.)
 2 = napęd
 217  = smar nr 217 (ogólnego zastosowania LC-2)

1 = G-Power
2 = M-Power
3 = C-Power
4 = D-Power
5 = T-Power

Dzięki zajmowanej przez ponad wiek pozycji lidera w branży łożysk 
oraz ponad 70-letnim badaniom w zakresie trybologii, firma Timken 
jest w stanie dostarczać klientom na całym świecie najlepsze środki 
smarne oraz systemy smarowania do wielu zastosowań. Pełna oferta 
firmy Timken obejmuje smary do zastosowań walcowniczych, w 
kolejnictwie, w branży motoryzacyjnej oraz w innych gałęziach 
przemysłu lekkiego i ciężkiego.

Inżynierowie firmy Timken, analizując warunki i środowisko pracy 
oraz wymagania eksploatacyjne, służą wsparciem przy doborze 
właściwego smaru i systemu smarowania. Ma to na celu zwiększenie 
wydajności i wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń.

Więcej informacji na temat jedno- i wielopunktowych smarownic 
firmy Timken, smarów, akcesoriów i systemów centralnego 
smarowania Interlube, można uzyskać kontaktując się z 
autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Timken, 
bądź odwiedzając stronę internetową www.timken.com.

Timken — marka godna zaufania

Oznaczenia systemów smarowania Timken
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Obejma ....................................................................................................................................................................................................... PA800101

Wspornik uniwersalny ze stali nierdzewnej ................................................................................................................................................ PA800102

Złączka do wspornika uniwersalnego 6,350 mm GZ x 6,350 mm GW (1/4” GZ x 1/4” F) ........................................................................PA800103

Kształtka montażowa o małym kącie .......................................................................................................................................................... PA800120 
Kształtka montażowa o średnim kącie ........................................................................................................................................................ PA800121 
Kształtka montażowa o dużym kącie .......................................................................................................................................................... PA800122

Płaska płytka montażowa ........................................................................................................................................................................... PA800123

Duży wspornik ............................................................................................................................................................................................ PA800124

Kształtka montażowa z obejmą i zaciskiem  ...............................................................................................................................................PA800125

Zacisk 18 - 8,000 mm (5/16”)  ................................................................................................................................................................... PA800126

Wspornik (duży) z obejmą .......................................................................................................................................................................... PA800127

Płaska płytka montażowa z obejmą i zaciskiem  .........................................................................................................................................PA800128

Wspornik (duży) z obejmą, złączką i zaciskiem  ..........................................................................................................................................PA800129

A

A

H

B

I

C

J

D

K

E F G

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

8,000 mm (0.3150”) - przewód nylonowy - (przy zam. podać długość, cena za 1 ft) tylko do modelu C-Power....................................... PA800107
6,350 mm (1/4”) - przewód nylonowy - wielokrotność 3,048 mb (10 ft) ................................................................................................PA800301
9,525 mm (3/8”) - przewód nylonowy - wielokrotność 3,048 mb (10 ft) ................................................................................................PA800302

0.300 m (1.0000 ft) przewód hydrauliczny ze złączem obrotowym typu „push lock” o śr. wewn. 9,525 mm (0.3750”) -  
(17,24 bar/250 psi) ..................................................................................................................................................................................... PA800308
0.610 m (2.0000 ft) przewód hydrauliczny ze złączem obrotowym typu „push lock” o śr. wewn. 9,525 mm (0.3750”) -  
(17,24 bar/250 psi) ..................................................................................................................................................................................... PA800309
0.914 m (3.0000 ft) przewód hydrauliczny ze złączem obrotowym typu „push lock” o śr. wewn. 9,525 mm (0.3750”) -  
(17,24 bar/250 psi) ..................................................................................................................................................................................... PA800310
1.220 m (4.0000 ft) przewód hydrauliczny ze złączem obrotowym typu „push lock” o śr. wewn. 9,525 mm (0.3750”) -  
(17,24 bar/250 psi) ..................................................................................................................................................................................... PA800311
1.830 m (6.0000 ft) przewód hydrauliczny ze złączem obrotowym typu „push lock” o śr. wewn. 9,525 mm (0.3750”) -  
(17,24 bar/250 psi) ..................................................................................................................................................................................... PA800312

Przyłącza i 
przewody 
hydrauliczne

A

A B

B

Wsporniki, 
zaciski i 
kształtki 
montażowe

Akcesoria

AccessoriesSystemy smarowania firmy Timken dostępne są z wieloma akcesoriami dodatkowymi. Firma Timken to dostawca zarówno systemów 
smarowania, jak i smarów w nich wykorzystywanych.
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6,350 mm (1/4”) GW – złączka rurowa  ..................................................................................................................................................... PA800213

6,350 mm (1/4”) GZ – złączka rurowa ........................................................................................................................................................ PA800214

6,350 mm x 50,800 mm (1/4” x 2,0000”) GZ – złączka rurowa ................................................................................................................PA800215

6,350 mm x 101,600 mm (1/4” x 4.0000”) GZ – złączka rurowa ..............................................................................................................PA800216
6,350 mm x 152,400 mm (1/4” x 6.0000”) GZ – złączka rurowa ..............................................................................................................PA800217

6,350 mm (1/4”) GW (NPT) — kolanko 45˚ ...............................................................................................................................................PA800218

6,350 mm (1/4”) GZ/GW — kolanko 45˚ ...................................................................................................................................................PA800219

6,350 mm (1/4”) GW (NPT) — kolanko 90˚ ...............................................................................................................................................PA800220

6,350 mm (1/4”) GZ/GW — kolanko 90˚ ...................................................................................................................................................PA800221

6,350 mm (1/4”) - trójnik ........................................................................................................................................................................... PA800222

6,350 mm (1/4”) - czwórnik ....................................................................................................................................................................... PA800223

6,350 mm GZ x 3,175 mm GW (1/4” GZ x 1/8” GW) - tuleja ......................................................................................................................PA800224
9,525 mm GZ x 6,350 mm GW (3/8” GZ x 1/4” GW) - tuleja ......................................................................................................................PA800225
12,700 mm GZ x 6,350 mm GW (1/2” GZ x 1/4” GW) - tuleja ....................................................................................................................PA800226

6,350 mm - 3,175 mm (1/4” - 1/8”) - prosta ...........................................................................................................................................PA800201
6,350 mm - 6,350 mm (1/4” - 1/4”) - prosta ...........................................................................................................................................PA800202
3,175 mm - 6,350 mm (1/8” - 1/4”) - prosta ...........................................................................................................................................PA800203

6,350 mm GW x 3,175 mm GZ (1/4” GW x 1/8” GZ ) - kąt 45˚ ................................................................................................................PA800206
6,350 mm GW x 6,350 mm GZ (1/4” GW x 1/4” GZ ) - kąt 45˚ ................................................................................................................PA800207

3,175 mm GW x 6,350 mm GZ (1/8” GW x 1/4” GZ ) - kąt 45˚ ................................................................................................................PA800208
3,175 mm GW x 3,175mm GZ (1/8” GW x 1/8” GZ ) - kąt 45˚ .................................................................................................................PA800209

6,350 mm GW x 3,175 mm GZ (1/4” GW x 1/8” GZ ) - kąt 90˚ ................................................................................................................PA800210
3,175 mm GW x 6,350 mm GZ (1/8” GW x 1/4” GZ) - kąt 90˚ .................................................................................................................PA800211
3,175 mm GW x 3,175 mm GZ (1/8” GW x 1/8” GZ) - kąt 90˚ .................................................................................................................PA800212

M6 - G1/4  .................................................................................................................................................................................................. PA800119

6,350 mm GW x 3,175 mm GW (1/4” GW x 1/8” GW) - redukcja ...........................................................................................................PA800313

6,350 mm GW x 6,350 mm GZ (1/4” GW x 1/4” GZ) - przyłącze smarownicy .........................................................................................PA800411
6,350 mm GW x 3,175 mm GZ (1/4” GW x 1/8” GZ) - przyłącze smarownicy .........................................................................................PA800412

Złączki 
rurowe, nyple, 
kolanka, 
tuleje

A

A

A

A

H

B

B

I

C

C

J

D

D

K

E

E

F

F

G

G

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

I

J

K

Złączki 
redukcyjne



14

Złączka z dyszą olejową 6,350 mm GZ x 6,350 mm GW (1/4” GZ x 1/4” GW); z zaworem zwrotnym .....................................................PA800131

Złączka z zaworem bezpieczeństwa 3,175 mm (1/8”) GZ (NPT) ................................................................................................................PA800227

A

A B

B

Smarownica olejowa do prowadnic (tylko na specjalne zamówienie) ........................................................................................................PA800132

Wkładka piankowa - 5,000 mm (0,2000”) ................................................................................................................................................ PA800133
Wkładka piankowa - 9,000 mm (0,3500”) ................................................................................................................................................ PA800134
Wkładka piankowa - 16,000 mm (0,6300”) .............................................................................................................................................. PA800135

A

A B

B

Szczotka ze szczeciny świńskiej – 6,350 mm (0,2500”) GW (NPT) - średnica 19,050 mm (0,7500”) .......................................................PA800108

Standardowa szczotka olejowa 25,400 mm x 38,100 mm (1,0000” x 1,5000”) ......................................................................................PA800109

Standardowa szczotka olejowa 25,400 mm x 60,960 mm (1.0000” x 2.4000”) ......................................................................................PA800110

Standardowa szczotka olejowa 25,400 mm x 101,600 mm (1.0000” x 4.0000”) ....................................................................................PA800111

Dozownik filcowy – szerokość 31,750 mm (1,2500”), średnica 12,700 mm (0,50000”) .........................................................................PA800314

Dozownik filcowy – szerokość 50,800 mm (2.0000”), średnica 12,700 mm (0.50000”)  ........................................................................ PA800315

Szczotka okrągła z włosiem nylonowym – średnica 15,875 mm (0,6250”) - 3,175 mm (0,1250”) GZ (NPT) ..........................................PA800316

Szczotka okrągła z włosiem nylonowym – średnica 25,400 mm (1,0000”) - 3,175 mm (0,1250”) GZ (NPT) ..........................................PA800317

Szczotka z włosiem nylonowym z plastikowym korpusem - 3,175 mm (0,1250”) GZ (NPT), szerokość 50,800 mm (2,0000”),  
średnica 12,700 mm (0,5000”) ................................................................................................................................................................. PA800318

A

A

H

B

I

C D E

F G

B

C

D

E

F

G

H

I

Szczotki  
olejowe do 
standardowych 
temperatur
(temp. < 100˚C lub < 212˚F)

Wyposażenie 
specjalne

Zawory 
zwrotne i 
bezpieczeństwa 

14
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Szczotka olejowa do wysokich temperatur - 25,400 mm x 38,100 mm (1,0000” x 1,5000”) .................................................................. PA800113

Szczotka olejowa do wysokich temperatur - 25,400 mm x 60,960 mm (1.0000” x 2.4000”) ..................................................................PA800114

Szczotka olejowa do wysokich temperatur - 25,400 mm x 101,600 mm (1.0000” x 4.0000”) ................................................................ PA800115

A

A B C

B

C

Szczotka olejowa do skrajnych temperatur - 25,400 mm x 38,100 mm (1,0000” x 1,5000”) .................................................................PA800116

Szczotka olejowa do skrajnych temperatur - 25,400 mm x 60,960 mm (1.0000” x 2.4000”) ................................................................. PA800117

Szczotka olejowa do skrajnych temperatur - 25,400 mm x 101,600 mm (1.0000” x 4.0000”) ...............................................................PA800118

A

A B C

B

C

Szczotki olejowe do wysokich i skrajnych temperatur tylko na zamówienie specjalne. Należy zapytać o dostępność.

Złączka - 6,350 mm T x 6,350 mm (1/4” T x 1/4”) GW (NPT) .................................................................................................................. PA800228
Złączka - 9,525 mm T x 6,350 mm (3/8” T x 1/4”) GW (NPT) ..................................................................................................................PA800229

Złączka - 9,525 mm T x 6,350 mm F (3/8” T x 1/4”) typu „push lock” ....................................................................................................PA800230

Złączka - 6,350 mm T x 3,175 mm (1/4” T x 1/8”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800231
Złączka - 6,350 mm T x 6,350 mm (1/4” T x 1/4”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800232
Złączka - 9,525 mm T x 3,175 mm (3/8” T x 1/8”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800233
Złączka - 9,525 mm T x 6,350 mm (3/8” T x 1/4”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800234

Złączka - 9,525 mm T x 3,175 mm (3/8” T x 1/8”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800235
Złączka - 9,525 mm T x 6,350 mm (3/8” T x 1/4”) GZ (NPT) ....................................................................................................................PA800236

Złączka - 8,000 mm T x 6,350 mm (0,3150” T x 1/4”) GW (NPT) .............................................................................................................PA800104

Złączka - 8,000 mm T x 6,350 mm (0,3150” T x 1/4”) GZ (NPT) ..............................................................................................................PA800105

Złączka - 8,000 mm T x 3,175 mm (0.3150” T x 1/8”) GZ (NPT) ..............................................................................................................PA800106

Złączka Y - (0.000” T x 1/8”) do przewodów 5/16”.................................................................................................................................... PA800509

A

A

H

B C D

E F G

B

C

D

E

F

G

H

Szczotki  
olejowe do 
wysokich 
temperatur
(temp. < 240˚C lub < 464˚F)

Szczotki  
olejowe do 
skrajnych 
temperatur
(temp. < 360˚C lub < 680˚F)

Złączki do 
przewodów — 
GZ/GW



www.timken.com 

Zespół Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności urządzeń pracujących w różnych gałęziach 
przemysłu na całym świecie. Firma Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakości części mechaniczne, w tym łożyska, 
przekładnie, łańcuchy oraz inne produkty i usługi związane z przeniesieniem mocy.
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Standardowy aktywator G-Power (model 101) — 1 miesiąc (żółty) .................................................................................................PG111000
Standardowy aktywator G-Power (model 101) — 3 miesiące (zielony) ............................................................................................PG112000
Standardowy aktywator G-Power (model 101) — 6 miesięcy (czerwony) ........................................................................................PG113000
Standardowy aktywator G-Power (model 101) — 12 miesięcy (szary) .............................................................................................PG114000

A

A

Zestaw sprężyn lekkich (niebieski) ......................................................................................................................................................PA800406A

A

Złączka prosta - 8,000 mm T x 3,175 mm (5/16” T x 1/8 ”) GZ (BSP) PA800501

Złączka 90˚- 8,000 mm T x 3,175 mm (5/16” T x 1/8”) GZ (BSP) PA800502

Złączka prosta - 8,000 mm T x 3,175 mm (5/16” T x 1/8”) GZ (BSP) PA800503

Złączka prosta - 8,000 mm T x 6,350 mm (5/16” T x 1/4”) GZ (BSP) PA800504

Przewód nylonowy czarny - 8,000 mm (0.3125”), długość 3,048 mb (10,0000 ft) PA800505

Złączka Y - 8,000 mm PA800509

Skrzynka pojedyncza C-Power PA800507

Skrzynka podwójna C-Power PA800508

Zestaw sprężyn średnich (czerwony) ..................................................................................................................................................PA800405B

Zestaw sprężyn ciężkich (żółty). ..........................................................................................................................................................PA800404C

B C

Aktywatory 
G-Power

Zestawy 
sprężyn 
elastycznych

Akcesoria C-Power


