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INDUSTRIËLE SMERING OP UW MAAT
Met onze innovatieve smeersystemen optimaliseren wij uw machinepark en productielijnen. Onze producten staan garant voor het verlagen van de onderhoudskosten, energie– en smeermiddelverbruik.
Bovendien verhogen ze de betrouwbaarheid van componenten en
de output van uw bedrijf !

JUISTE DOSIS

JUISTE SMEERMIDDEL

‘smering’ : het verminderen van wrijving en slijtage door
het correct toevoegen van gedoseerd smeermiddel

JUISTE MOMENT

Dit kan enkel worden bereikt met een op maat ontworpen smering,
gevuld met het juiste smeermiddel voor de toepassing.

JUISTE INTERVAL

Manuele smering schiet vaak tekort en kan slechts voor bepaalde,
niet kritische punten, een (tijdelijke) oplossing bieden.

V
manuele
smering
automatische
smering

tijd
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INDUSTRIËLE SMERING OP UW MAAT

Bent u op zoek naar een smeersysteem voor uw
machine, een roltrap , een compressor of voor
uw volledige productieafdeling?
Ons studiebureau heeft uitgebreide ervaring
met de meest diverse smeersystemen, machines
en smeermiddelen.
LIONOIL biedt u een totaaloplossing voor het
ontwerp van nieuwe systemen en optimalistatie
van bestaande systemen.
In-house engineering en assemblage met eigen
installatie- en onderhoudsteam. Technische
oplossingen op maat van uw productie!
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DUVEL MOORTGAT - SLEUTEL-OP-DE-DEUR
In 2014 werden we gecontacteerd door Duvel
Moortgat voor de uitwerking en plaatsing van
de smeerinstallatie in de nieuwe bottelarij. Dit na
eerdere positieve ervaringen met een LIONOIL
smeersysteem geplaatst in 2003.
Wij verzorgden de studie, voormontage en
installatie van een multizone serieel progressief
smeersysteem. In januari 2016 werd het complete
systeem in gebruik genomen. Sindsdien werkt het
24/7 met werkingscontrole van ieder smeerpunt.
Het terugdringen van het smeermiddelverbruik,
geen onverwachte stilstanden en onmiddellijke
feedback zijn de sterke argumenten die onze
klant overtuigden om opnieuw voor een LIONOIL
smeersysteem te kiezen .

1 SMEERMIDDEL
1 ACTIEVE POMP
1 STAND-BY POMP
2 HALLEN
8 ZONES
144 VERDELERS

Heeft u ook een uitdaging voor ons?
Doe dan een beroep op de LIONOIL ervaring!

1100 SMEERPUNTEN
5200 M. LEIDING

DE KETTING IS ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL
Met een LIONOIL kettingsmering speelt u op veilig.
Wij bieden u een betrouwbare en zuinige manier
om uw ketting of conveyor te smeren.
Onze referenties in kettingsmeersystemen:
roltrapkettingen, laklijnen, conveyors voor
houtverwerking, steengroeven, enz.
Tal van Belgische bedrijven hebben reeds een
LIONOIL smeersysteem om hun ketting te smeren,
zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Ook geïnteresseerd? Vraag ons advies!
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INDUSTRIËLE TOELEVERING

CPC SNELKOPPELINGEN
- Ruime materiaalkeuze:
diverse kunststoffen en metalen
- Uitgebreide montage-opties en aansluitingen
- Verschillende dichtingsmaterialen mogelijk
- Snelkoppelingen met kleurindicatie, met of zonder
terugslagkleppen, non-spill, ...

HANSEN SNELKOPPELINGEN
- Industriële snelkoppelingen in staal, RVS en
messing
- Verkrijgbare maten van 1/8” tot 3”
- Drukken tot 1500 bar
- Kleurindicatie beschikbaar
- Custom made producten mogelijk
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INDUSTRIËLE TOELEVERING

TRIM - MASTER FLUID SOLUTIONS
Sinds 1951 ontwikkelt Master Fluid Solutions
snij-oliën, cleaners en roestwerende producten
onder de merknaam TRIM®.
De TRIM® producten zijn dé referentie in de
meest veeleisende sectoren zoals de lucht-en
ruimtevaart, gestaafd met de goedkeuringen
van verschillende constructeurs.
Het juiste product op maat van uw machine!

LUBRIPLATE FOOD GRADE SMEERMIDDELEN
De Lubriplate NSF H1 geregistreerde foodgrade
smeermiddelen verlossen U van de potentieel
gevaarlijke chemische contaminatie bij gebruik
van niet-gekeurde smeermiddelen.
Bij de volledige omschakeling naar Lubriplate H1
olie of vet, kan het onderdeel smeermiddelen
uitgesloten worden als chemisch gevaar in uw
HACCP programma.
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INDUSTRIËLE TOELEVERING

TRICO SMEERMIDDELMANAGEMENT
Een compleet gamma om uw smeerolieën
optimaal in te zetten, waaronder:
- Oliepotten met blijvend peil
- Oliekijkglazen
- Oliekannen met kleurcodering
- Beluchters met silicagel om de lucht te drogen
- Expansiekamers

ADAMS OLIEPEILGLAZEN EN OLIEPOTTEN
Oliepeilglazen en kijkglazen worden in de meest
uiteenlopende industrieën gebruikt voor de
visuele inspectie van het oliepeil in reservoirs en
tandwielkasten.
Oliepotten worden sinds decennia gebruikt in
de chemische en procesindustrie. Een oliepot
zorgt voor een constant oliepeil. Ze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

HYLOMAR DICHTINGSPASTA
- Niet uithardende dichtingspasta
- Onbeperkte montagetijd
- Bestand tegen brandstof, oliën, snijvloeistoffen
en gassen
- Beschikbaar met goedkeuringen voor de lucht
en ruimtevaartindustrie
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WHO YOU GONNA CALL ?
ONZE EXPERTEN TOT UW DIENST !

BELGIË
lionoil.be

DUITSLAND
ttv-mettmann.de

FRANKRIJK
codaitec.fr

VERENIGD KONINKRIJK
adamslube.com

LIONOIL - SINDS 1925
In 1925 opende de familie van Leeuw een
smeeroliefabriek voor industriele en automotive
smeermiddelen. Het bedrijf groeide snel en de
productie verhuisde naar Antwerpen-Zuid.
Tijdens de gouden jaren ‘50 werd beslist om een
andere richting in te slaan door het ontwikkelen
van industriële smeersystemen. Deze beslissing
bleek de juiste keuze. LIONOIL is momenteel
één van de marktleiders op het gebied van
industriële smeeroplossingen op maat.
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