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DEAL#1
Accuvetspuit, adapterkit, 
2x Eurol CS-2/501

Met de Alemite accuvetspuit kun je nauwkeurig doseren, tot op de 
gram nauwkeurig. Het is dus eenvoudig om met een accuvetspuit 
te besparen op smeervetten. Met name bij de dure vetten is dit 
significant. Door nauwkeurig te doseren, is de kans dat het vet 
uit het lager gaat lekken ook vele malen kleiner. Op deze manier 
ontstaat er minder vervuiling. Dit is met name voor de voedings-
industrie interessant. De adapterkit maakt het mogelijk om de 
nieuwe generatie schroefvetpatronen te gebruiken.

DEAL#2
Éénhandsvetspuit, adapterkit, 
2x Eurol CS-2/501

Sommige toepassingen zijn moeilijker te bereiken. In dat soort 
gevallen is het misschien niet mogelijk om een vetspuit met 
twee handen te bedienen. Voor deze situaties is er de éénhands 
vetspuit. De adapterkit maakt het mogelijk om de nieuwe gene-
ratie schroefvetpatronen te gebruiken.

DEAL#3
Schaarvetspuit, adapterkit, 
2x Eurol CS-2/501

De meest eenvoudige smeertool is de schaarvetspuit. De schaar-
vetspuit is met twee handen te bedienen en het vetpatroon is 
eenvoudig te plaatsten. De adapterkit maakt het mogelijk om 
de nieuwe generatie schroefvetpatronen te gebruiken.
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€398,00

€99,00

€75,00

Voordelen schroefpatronen:
• Schoner werken en sneller wisselen van patroon
• Efficiënter: trekt het patroon helemaal leeg

Voordelen Alemite smeertools:
• Nauwkeurig doseren
• Robuust uitgevoerd, superieure kwaliteit
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Smeervet van hoge kwaliteit voor zeer zware toepassingen

Eurol Grease CS-2/501 met Eurol SYNGIS Technology is een smeervet met een hoog visceuze 
basisolie speciaal ontwikkeld voor laag toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, 
cement- en staalindustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart. 
Door de SYNGIS Technology kan het smeermiddel beter omgaan met hoge temperaturen, 
zware belasting, vuil en corrosie.

Eurol Grease CS-2/501 kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

•  Open en gesloten lagers
• Kabels en kettingen
•  Autoclaven
•  Stoomkleppen
•  Apparatuur in de agrarische sector en visserij
•  Apparatuur die aan extreme omgeving is blootgesteld, 
 zoals (zout) water en hoge temperaturen
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