
PERMA NOVA – ZANESLJIVA, EKONOMIČNA IN ENOSTAVNA ZA UPORABO

Perma tec, največji svetovni proizvajalec enostavnih mazalnih enot iz 
Nemčije, je v drugi polovici letošnjega leta na trg lansiral novo mazalko, 

ki preseneča po uporabni učinkovitost. Po svoji zasnovi je elektro kemijska. 

Baterijski pogon skrbi, da tri tabletke, ki so generator tlaka, kontrolirano 
sproščajo plin, ki potiska mast v ležajni prostor. Enota proizvede do 6 barov
potisnega tlaka, kar je do sedaj največ, kar zmorejo kemijske mazalke. 

Bistvena prednost Nove je temperaturna neodvisnost! Obratuje lahko pri 
temp. okolice od -20ºC do +60ºC, ne da bi, tako kot ostale kemijske mazalke, 

pri višji temperaturi delovala hitreje, v hladnem pa počasneje. To ji omogoča 

temperaturni senzor v elektronski enoti (glavi), ki meri zunanjo temperaturo, 
elektronika pa temu ustrezno pospešuje ali zavira delovanje.

Ohišje je iz transparentne plastike, da lahko spremljamo praznenje mazalke in vršimo vizualno

kontrolo delovanja. Vsebnost masti je večja, kot pri ostalih in znaša 130 cm3 poljubne masti ali 
olja (po tabeli perma tec ali po želji). Nova je dvodelna, elektronsko glavo lahko uporabljamo

neomejeno, medtem ko kartušo, ki vsebuje mast, plinske tabletke in baterijo dokupujemo po 
potrebi. Možnost nastavitve časa izpraznitve mazalke je od 1, 2, 3… do 12 mesecev in je v 

vsakem trenutku nastavljiva po želji! 

Kljub baterijskemu pogonu je perma Nova uporabna tudi v eksplozijsko nevarnih okoljih. Ima 

Atex certifikat in razred zaščite IP 65.  

NOVA - elektronska

glava 
Kartuša s plinskimi
tabletkami in pogonsko 
baterijo

Ležajna mast ali olje

stabilna oporna konzola
z R1/4 zunanjim navojem

Perma Novo odlikuje uporabna enostavnost. Spoznamo jo v trenutku in brez zahtevih
napotkov za uporabo. Uporaba tovrstne mazalke nam omogoča predvsem zanesljivo 

dovajanje masti na najbolj odročnih ali obratovalno kritičnih mazalnih mestih.

Za več informacij smo na voljo!             Bell d.o.o.
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