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«Eenmaal gemonteerd smeren simalube 
smeerpatronen gelijkmatig, nauwkeurig en 
betrouwbaar. Dit is met handmatige 
smering niet mogelijk.»
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simalube: continue smering 
garandeert lage kosten 
en hoge betrouwbaarheid

simalube smeerpatronen worden wereldwijd miljoenen keren 
in alle branches toegepast. Zij zijn de beste en meest eco-
nomische oplossing voor de continue toevoer van vet of olie 
gedurende periodes tot en met een jaar.

simalube – overal waar krachten optreden, iets 
draait of beweegt.

Omdat mijn lagers het 
waard zijn!
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Voordelen van automatische smering
met simalube

Geoptimaliseerde smeermiddel afgifte Lagere kosten dankzij simalube

simalube smeerpatronen vervangen het kostbare smeren met de hand. Dit bespaart niet alleen tijd, maar voorkomt ook onvoldoende of 
teveel smering. Hierdoor kunnen de kosten tot 30 procent gereduceerd worden.

Nooit meer handmatig smeren
■ Tijdsbesparing
■ Verbeterde werkveiligheid
■ Moeilijk te bereiken smeerpunten worden permanent gesmeerd
■ Lager smeermiddelverbruik

Onvoldoende of teveel smering van onderdelen
■ Minder slijtage
■ Minder stilstand machine
■ Toename prestaties machine

Gesloten, stofvrij en waterdicht systeem
■ Altijd het juiste smeermiddel
■ Verminderd risico voor verontreiniging
■ Geen verontreiniging van smeerpunten

In overeenstemming met de internationale normen
■ TÜV getest en Ex gecertificeerd voor alle zones
■ Verbeterde werkveiligheid
■ Geen milieuverontreiniging dankzij recycling en afvoer van het afval volgens voorschriften

Voordelen van automatische smering met simalube

–30%

Een continue afgifte van smeermiddel met simalube verhindert effectief het 
onvoldoende of teveel smeren, hetgeen veel voorkomt bij handmatig smeren.

Tot 30 procent lagere kosten:
■ Tijdsbesparing en grotere werkveiligheid dank-

zij minder onderhoudsintervallen
■ Hogere levensduur van de machine en minder 

ongeplande stilstand
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simalube – het automatische
single-point smeerpatroon
Verkrijgbaar in 5 afmetingen, voorziet simalube verschillende smeerpunten de klok rond met smeermiddel.
Dag in, dag uit – tot een jaar lang.

simalube –
de expert in smeertechniek

Meer technische informatie en de handleiding kan gedownload
worden op www.simatec.com/en/simalube

TOM's
TIP

Profiteer van de simalube voordelen

Betrouwbaarheid
■ Smeerpunten worden continu voorzien van smeermiddel
■ Er wordt geen smeerpunt vergeten
■ Eenvoudige controle van het afgifte proces dankzij de doorzichtige behuizing

Milieuvriendelijk
■ simalube kan 3 keer nagevuld worden
■ Afval is eenvoudig te verwijderen na einde levensduur
■ simalube smeerpatronen bevatten geen giftige stoffen

Flexibiliteit
■ simalube is verkrijgbaar in 5 afmetingen: 15, 30, 60, 125 en 250 ml
■ Looptijd naar keuze instelbaar van 1 t/m 12 maanden
■ De ingestelde looptijd kan op elk moment worden aangepast
■ simalube is gevuld of leeg (voor eigen vet/olie) verkrijgbaar

Universeel inzetbaar (zie pagina’s 10/11)
■ In kleine en moeilijk te bereiken ruimtes
■ Op elke locatie, zelfs onder water
■ Bij een omgevingstemperatuur van –20 °C tot +55 °C
■ Tal van montagemogelijkheden dankzij een uitgebreid assortiment accessoires
■ Het standaard assortiment smeermiddelen bevat moderne en beproefde high-performance

smeermiddelen (zie pagina’s 12/13)

+55 oC

–20 oC

TOM's
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Maak gebruik van «Calculation Pro» om de afmeting en tijdinstel-
ling te bepalen. Deze is te vinden op www.simatec.com/en/calpro

Product Automatisch lange termijn vet en olie
 smeerpatroon

Aandrijfsysteem Waterstofgas producerende droge cellen

Werkdruk Max. 5 bar

Instelling Traploos 1–12 maanden
 (bij standaard omstandigheden)

Gebruikstemperatuur –20 °C tot +55 °C omgevingstemperatuur
 (vetconsistentie varieert met de temperatuur)

Opslagtemperatuur  Aanbevolen temperatuur 20 °C ± 5 °C

Inhoud smeerpatroon 30 ml  60 ml 125 ml 250 ml

Gewicht vol ~82 g ~115 g ~190 g ~335 g

Gewicht leeg ~55 g ~60 g ~75 g ~111 g

Navullen De simalube 15–250 ml zijn navulbaar.

Certificaten/
Goedkeuringen

Onderdelen Technische specificaties
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simalube 250

Aandrijving

Drukkamer

Plunjer

Behuizing

Etiket

Smeermiddel

Aansluiting

Ø 52 mm
(2,05 in)

Ø 52 mm
(2,05 in)

Ø 52 mm
(2,05 in)

Ø 52 mm
(2,05 in)

G 1/4"G 1/4"G 1/4" G 1/4"

Navullen De simalube 15–250 ml zijn navulbaar.
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simalube 15 ml

Product Automatisch lange termijn vet en olie
 smeerpatroon

Aandrijfsysteem Waterstofgas producerende droge cellen

Werkdruk Max. 5 bar

Instelling Traploos 1–12 maanden
 (bij standaard omstandigheden)

Gebruikstemperatuur – 20 °C tot +55 °C omgevingstemperatuur  
 (vetconsistentie varieert met de temperatuur)

Opslagtemperatuur  Aanbevolen temperatuur 20 °C ±5 °C

Inhoud smeerpatroon 15 ml

Gewicht vol/leeg ~36 g / ~22,5 g

Certificaten/
Goedkeuringen 

Afmetingen Technische specificaties

Het kleinste automatische smeerpatroon
In krappe ruimtes biedt de 15 ml simalube de perfecte oplossing. Met zijn compacte formaat is hij het kleinste automatische smeer-
patroon ter wereld. De functies zijn dezelfde als bij de grotere simalube smeerpatronen met dezelfde voordelen.

Ø 22 mm
(0,87 in)
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Klein formaat levert grootse prestaties

■ Ruimtebesparend dankzij compacte afmeting
■ Robuuste aluminium behuizing
■ Navullen, montage en werking gelijk aan andere simalube smeerpatronen
■ Alternatief voor de simalube multipoint bij minder dan 5 smeerpunten (zie pagina 7)

Aandrijving

Drukkamer

Plunjer

Behuizing

Etiket

Smeermiddel

Aansluiting
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Aandrijving

Drukkamer

5×8 ml smeermiddel

Klikverbinding

Leiding Ø 4/2,7 mm 
totaal 5 uitgangen

simalube multipoint

Product Automatisch multipoint lange termijn
 smeerpatroon voor vetten en oliën

Aandrijfsysteem Waterstofgas producerende droge cellen

Werkdruk Max. 5 bar

Instelling Traploos 1–12 maanden
 (bij standaard omstandigheden)

Gebruikstemperatuur –20 °C tot +55 °C omgevingstemperatuur
 (vetconsistentie varieert met de temperatuur)

Opslagtemperatuur  Aanbevolen temperatuur 20 °C ±5 °C

Inhoud smeerpatroon 5×8 ml

Gewicht vol/leeg ~147 g / ~120 g

Certificaten/
Goedkeuringen 

Afmetingen Technische specificaties

Automatisch multipoint smeerpatroon
De simalube multipoint voorziet gelijktijdig 5 smeerpunten een jaar lang met smeermiddel, op dezelfde betrouwbare manier als de 
andere beproefde simalube smeerpatronen. Dankzij de klikverbinding kan de simalube multipoint als deze leeg is eenvoudig en snel 
vervangen worden.

Het veelzijdige smeerpatroon voor lineaire geleiders

■ 5×8 ml smeermiddel
■ Maakt een zeer kleine afgifte van smeermiddel mogelijk over een lange tijdsperiode
■ Klikverbinding voor multipoint
■ Snelkoppelingen voor leidingaansluitingen
■ Uitermate geschikt voor smering van lineaire geleiders

Ø 52 mm (2,05 in)
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simalube IMPULSE 

Drukverhoger tot max.10 bar
De simalube IMPULSE zorgt voor een betrouwbare smering bij hoge tegendruk en 
lange smeerleidingen. In combinatie met de simalube automatische  smeerpatro-
nen, pompt deze drukverhoger vetten en oliën met max. 10 bar en 0,5 ml/puls naar 
het betreffende smeerpunt.
De LED weergave van de intelligente drukverdeler geeft continu informatie over de 
huidige bedrijfstoestand, en knippert groen als het apparaat correct functioneert.

Meer technische informatie en een video van de simalube IMPULSE
is te vinden op www.simatec.com/en/impulse

TOM's
TIP

De compacte krachtpatser

Werking
■ Smeerpulsen van 0,5 ml olie of vet t/m NLGI-klasse 2 bij een druk van max. 10 bar
■ Aanduiding van de bedrijfstoestand via knipperend LED status weergave (groen/rood)
■ Instelling looptijd kan op elk moment via het de smeerpatroon aangepast worden
■ Modulair systeem, geschikt voor de 60, 125 en 250 ml simalube smeerpatronen
■ Smeerpatroon kan vervangen worden zonder demontage van de simalube IMPULSE
■ Gebruiksvriendelijk voor alle smeermiddelen, omdat alleen de dosering onder druk staat

Diverse toepassingen
■ Kan gemonteerd worden buiten hoge temperatuur- of gevaarlijke gebieden door

toepassing van leidingen met een lengte t/m 4 meter
■ Door het compacte formaat te monteren in zeer kleine ruimtes
■ Functioneert optimaal op alle locaties, zelfs onder water

Economische efficiëntie
■ Hoge kostenbesparing dankzij herbruikbaarheid

TOM's
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Montage simalube IMPULSE. 
Accupack plaatsen, simalube 
smeerpatroon inschroeven en 
looptijd instellen.

Eenvoudig navullen Montage simalube IMPULSE

Nieuw accupack en nieuw 
patroon aanschaffen, smeer-
patroon zelf navullen …

… of een nieuw accupack 
en simalube smeerpatroon 
aanschaffen.

Product  Automatische drukverhoger voor het simalube 
smeerpatroon

Aandrijving Elektromechanisch

Stroomvoorziening  Accupack, 6V 2,3 Ah

Werkingsweergave  LED status weergave – groen/rood
elke 10 seconden

Opbrengst 0,5 ml/slag

Werkdruk Max. 10 bar

Tijd-instelling  1 t/m 12 maanden – wordt bepaald door
instelling van het smeerpatroon

Bedrijfstemperatuur –10 °C t/m +55 °C

Debiet  Afhankelijk van de grootte en instelling van
het smeerpatroon: 0,17 t/m 8,3 ml/dag

Inhoud smeerpatroon  Volgens smeerpatroon: 
60 ml, 125 ml or 250 ml

Smeermiddel Vetten t/m NLGI-klasse 2 of oliën

Montage positie Willekeurig

Gewicht 0,24 kg

Garantie & ingebruikname  3 jaar vanaf de productiedatum of 10 ledigin-
gen van simalube smeerpatronen (125 ml)

Beschermingsklasse

Onderdelen Technische specificaties

simalube smeerpatroon

Detectieplunjer

Elektronica/weergave

Vrijgave schakelaar

Aandrijfmotor

Pompplunjer
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simalube toepassingen

De spindels van een hefinstallatie voor treinwagons en locomo-
tieven worden gesmeerd met een simalube 125 ml gedurende 
12 maanden.

Twee 250 ml simalube smeerpatronen met borstels smeren en rei-
nigen de aandrijfketting van een wastrommel.

De aandrijfketting van een transport koelband wordt met 2 sima-
lube SL18 van 30 en 60 ml met speciale blauwe borstels gereinigd 
en gesmeerd.

125 ml simalube smeerpatroon smeert de draaikrans van een
kraan.

HEFWERKTUIGEN LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

GRIND- EN BETONCENTRALES KRANEN
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Een simalube multipoint smeert 5 lineaire geleiders van een papier 
snij- en stapelmachine in een drukkerij.

De simalube IMPULSE met een 125 ml smeerpatroon in gebruik 
bij een grindcentrale. De IMPULSE drukt het smeermiddel met 
een druk van 10 bar door een 4 meter lange smeerleiding.

Een 125 ml simalube smeert het staand lagerblok van een trans-
portband.

60 ml smeerpatronen op de elektromotor en de aandrijfas waar-
borgen een continue smering van de centrifugaalpomp.

De simalube 125 ml onderhoud de geleiderails van een lift en 
voorkomt droge wrijving. Het systeem is rechtstreeks op het dak 
van de cabine gemonteerd.

15 ml simalube smeerpatronen met borstel verzorgen continue 
oliesmering van de tandheugel van een beladingsmachine. Extra 
15 ml simalube smeerpatronen smeren de flenslagers met vet.

Meer toepassingsgebieden zijn te vinden op
www.simatec.com/en/simalube-applications

TOM's
TIP

GRIND- EN BETONCENTRALES

GRAFISCHE INDUSTRIE

RECYCLE INDUSTRIE

LIFTEN EN ROLTRAPPEN

AFVALWATERZUIVERINGS-/RIOOLWATERZUIVE-

RINGSINSTALLATIES

MACHINE- EN INSTALLATIEBOUW

TOM's
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Toepassingen

SL01
Waterafstotend, lange termijn vet

2 Lithium-
calcium

–30 °C t/m
120 °C

118

+ + • • + + –

SL02
High-performance vet met MoS2

2 Lithium –25 °C t/m
130 °C

370

• + – + – – –

SL04
Hoge temperatuur vet voor lange 
termijn smering (EP)

2 Anorga-
nische 
verdikker

–20 °C t/m
160 °C

540

+ • – • • – –

SL06
Waterafstotend, vloeibaar vet (EP)

0 Lithium-
calcium

–20 °C t/m
120 °C

75

+ + + + • – –

SL09
Universeel vet, biologisch afbreek-
baar

2 Lithium-
calcium

–20 °C t/m
100 °C

100

+ + • • – – –

SL10
Speciaal vet voor de voedings-,
dranken-, en farmaceutische industrie

2 Aluminium 
complex

–40 °C t/m
130 °C

350

+ + • + • – –

SL12
Half-vloeibaar
voedingsmiddelen industrie vet

0 Aluminium 
complex

–40 °C t/m
130 °C

350

+ + + + • – –

SL24
Smeervet voor een groot tempera-
tuurbereik (EP)

2 Lithium
complex

–30 °C t/m
140 °C

185

+ + • • + + –

SL25
Hoge temperatuur polyurea 
smeervet

2 Polyurea –20 °C t/m
160 °C

110

+ • – • • – –

SL26
Calciumsulfonaat complex smeer-
vet (EP)

1,5 Calcium 
complex

–20 °C t/m
150 °C

460

+ + – • • – –

 + aanbevolen       • mogelijk       – niet aanbevolen
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De technische gegevens voor alle smeermiddelen en oliën zijn
te vinden op www.simatec.com/en/lubricants

TOM's
TIP

simalube standaard smeermiddelen
en accessoires

vet (EP)

TOM's
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Applications

SL14
Ketting olie (EP)

68 Minerale 
olie

–10 °C t/m
90 °C

68

– • • – – – +

SL15
Hoge temperatuur ketting olie (EP)

– Synthetische 
olie

–30 °C t/m
250 °C

250

– • • – – – +

SL16
Paraffine houdende smeerolie

68 Minerale 
olie

–20 °C t/m
100 °C

68

– • • – – – +

SL18
High performance smeerolie
voor de voedings-, diervoeder-, en 
farmaceutische industrie

220 Synthetische 
olie

–15 °C t/m
150 °C

220

– • • – – – +

SL19
Organische ketting olie

– Koolzaad-
olie

–15 °C t/m
100 °C

60

– • • – – – +

 

290.1045
290.1046

290.2035-S
290.2036-S
290.2037-S
290.2038-S

Kettingsmering met zijde-
lingse aansluiting

Montagesteun met be-
schermkap voor simalube

Kettingsmering met ronde 
borstel en 2 houders

Kettingsmering met univer-
sele, verstelbare steun

Montagesteun met hoek-
profiel

Kettingsmering met houder

Smering van liftgeleiders of 
liftkabels

Ronde borstel met 90° aan-
sluitstuk

+ aanbevolen       • mogelijk       – niet aanbevolen

Voorbeelden van toepassingen
Met de volgende accessoires is de simalube overal en in elke positie eenvoudig te monteren.

290.2000
290.2002
290.2004

290.2039
290.2042

290.2034

290.2013

290.2010

290.2014

290.2080

290.2082
290.2083
290.2084

290.1060

290.2082
290.2083
290.2084

290.2035
290.2036
290.2037
290.2038

290.2010

290.2010

290.2041290.1005

290.2800
290.2081
290.2085

290.2000
290.2002
290.2004

290.2080

290.1060

290.2035
290.2036
290.2037
290.2038

290.1045
290.1046
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Aansluitstuk 45˚

D R 1/4

Nr. 290.1001

Smeernippel, 
voor het doorsmeren en vullen van smeerleidingen

Aansluitstuk 90˚

Navulnippel, 
voor het navullen van simalube

Terugslagventieldop, kunststof

Aansluitstuk 90˚ draaibaar

Aansluitnippel, 
voor het vullen van het smeerpatroon met een vetspuit

Terugslagventiel

Activeringspatroon, voor hervullen

D G 1/4

Nr. 290.3012

D G 1/8 G 1/4

Nr. 290.2020 290.2021

D R 1/4 R 3/8

Nr. 290.3013 290.3014

Beschermkap, voor montagesteun art. nr. 290.2080 Montagesteun, voor alle simalube afmetingen

Aansluitstukken

Accessoires smeerpatroon en diversen

Bescherm accessoires

D R 1/4

Nr. 290.1004

D R 1/4

Nr. 290.1002

D R 1/4

Nr. 290.3011

Nr. 290.5060

D R 1/4

Nr. 290.2080

15 ml 30 ml 60 ml 125 ml 250 ml

Nr. 220.5002 220.5004 220.5006 220.5008 220.5010

≤125 ml 250 ml

L 105 195

Nr. 290.2081 290.2085

Reduceernippel
D G 1/8 G 1/4 M 6 M 8 M 8×1

Nr. 290.1020 290.1021 290.1022 290.1023 290.1024

D M 10 M 10×1 M 12 M 12×1.5 UNF 1/4

Nr. 290.1025 290.1026 290.1027 290.1028 290.1121

Haakse koppeling, 
voor leiding Ø 8 mm

Aansluitstuk 90˚ met draad,  
incl. 2 moeren (alleen voor olie)

Aansluitnippel    
 

D G 3/8 G 1/2

Nr. 290.1010 290.1011

D G 1/8 G 1/4

Nr. 290.1007 290.1008

Bevestigingsnippel G½" – R¼"

L 70

Nr. 290.1005

L 25

Nr. 290.1015

[mm]

[mm]

[mm]

Verlengstuk

L 10 35 50

Nr. 290.1021 290.1040 290.1041

A 25 40 70
Nr. 290.2038 290.2035 290.2036
Nr. 290.2038-FN 290.2035-FN 290.2036-FN

Schroefverbinding met gat,  
25 mm incl. 1 moer / 60 mm incl. 2 moeren

L 25 60

Nr. 290.1045 290.1046

Snelkoppeling, voor leiding Ø 8 mm

Snelkoppeling, voor leiding Ø 8 mm

4-voudige adapter

2-voudige adapter

Y-verbindingsstuk, 
incl. reduceernippel art. nr. 290.1021

D G 1/4

Nr. 290.1060

D G 1/8 G 1/4 G 3/8

Nr. 290.1070 290.1071 290.1072

D R 1/4

Nr. 290.1050

D G 1/2 G 1/4

Nr. 290.4100 290.4101

D G 1/2 G 1/4

Nr. 290.4102 290.4103

[mm]

[mm]

Haakse koppeling, 
voor leiding Ø 8 mm

D G 1/4

Nr. 290.1003
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Ronde borstel

Leiding, verkrijgbaar per meter

Borstel met zijdelingse aansluiting,
SFN voor voedingsindustrie

Adapter voor houder (60 mm), Kunststof

Ronde borstel kort

Leiding voor temperaturen tot 260 °C, 
verkrijgbaar per meter

Lift borstel,
5–16 mm, hoogte 32 mm

Lift borstel,
16–32 mm, hoogte 32 mm

Afstandhouder,
tot houder voor ronde borstel art. nr. 290.2013

Vierkante borstel, FN voor voedingsindustrie

Leiding voor kleine buigradius,
verkrijgbaar per meter

Houder voor simalube/ronde borstel,
Kunststof

Magneetbevestiging, voor houders

Lift borstel klein, 5–16 mm, hoogte 32 mm

Hoekprofiel, 
voor simalube montagesteun art. nr. 290.2080

Snelkoppeling, voor leiding Ø 4 mm

Steun, universeel verstelbaar

Borstels

Montage accessoires

Montage accessoires simalube multipoint

D G 1/8 G 1/4 M 5 M 6

Nr. 290.1170 290.1171 290.1172 290.1173

L 25 40 70 100

Nr. 290.2038 290.2035 290.2036 290.2037

Nr. 290.2038-FN 290.2035-FN 290.2036-FN 290.2037-FN

L 25 40 70 100

Nr. 290.2038-S 290.2035-S 290.2036-S 290.2037-S

Nr. 290.2038-SFN 290.2035-SFN 290.2036-SFN 290.2037-SFN

D×L Ø 25×45

Nr. 290.2034

L per meter

Nr. 290.2000/...m

D 50

Nr. 290.2012

L per metre

Nr. 290.2002/...m

H 15

Nr. 290.2014

Nr. 290.2800

Nr. 290.2019

L per metre

Nr. 290.2004/...m

D×L Ø 25×15

Nr. 290.2041

Nr. 290.2042

Nr. 290.2044Nr. 290.2039

D 22 (SL 15 ml) 28 (ronde borstel) 50 (SL 30-250 ml)

Nr. 290.2015 290.2013 290.2010

1× 3× 5×

L 75 240 390

Nr. 290.2082 290.2083 290.2084

[mm]

Ø 8/6 mm

Ø 8/6 mm

Ø 8/6 mm

Montage-element SLM

D 5×Ø 4 mm

Nr. 290.2900

Vetpatroon, 400 ml

Vetpatronen en olieflessen voor doorsmeren

SL01 SL02 SL04 SL06 SL09

Nr. 290.7001 290.7002 290.7004 290.7006 290.7009

SL10 SL24 SL25 SL26

Nr. 290.7010 290.7024 290.7025 290.7026

Oliefles, 0,5 l

SL14 SL15 SL16 SL18 SL19

Nr. 290.7114 290.7115 290.7116 290.7118 290.7119

simalube IMPULSE, drukverhoger

simalube IMPULSE accesoires

Accupack

Leiding, verkrijgbaar per meter

L per metre

Nr. 290.2100/...m

Ø 4/2,7 mm

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

Nr. 230.1000

Vermogen 6 V 2,3 Ah

Nr. 230.5000
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simatec – Innovatieve oplossingen met uitstekende
klantvoordelen

Onderhoudsproducten van simatec – industrietechniek

simatec is een internationaal actief Zwitsers
familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1983, 
heeft simatec innovatieve producten voor het 
onderhoud van rollagers ontwikkeld en ge-
fabriceerd onder de merknamen simalube, 
simatherm en simatool.

De focus bij simatec ligt op de directe voor-
delen voor de klant: Door nieuwe tech-
nologieën kunnen complexe processen 
vereenvoudigd worden en het onderhoud 
van tienduizenden machines over de hele 
wereld verminderd worden.

Geselecteerde handelspartners verkopen 
wereldwijd simatec onderhoudsproducten. 
Zij zorgen voor professionele service en in-
dividuele expertise.

Smeerpatronen

Het simalube smeerpatroon levert auto-
matische smering voor een periode van 
een maand tot een jaar en kan traploos 
worden ingesteld. simalube smeert elk 
smeerpunt met de ideale hoeveelheid 
smeermiddel, of het nu olie of vet is. Het 
handmatig nasmeren is niet meer nodig 
en onderhoudskosten worden op de lan-
ge termijn verminderd.

Inductieverhitters

simatherm inductieverhitters verwarmen 
ronde metalen onderdelen, zoals rolla-
gers, in een zeer korte tijd zodat deze 
snel en efficiënt gemonteerd kunnen 
worden. Inductieve verhitting van meta-
len werkstukken is zowel op economisch 
als ecologisch gebied zinvol. simatec is 
wereldwijd een toonaangevende fabri-
kant van dit type apparatuur.

Gereedschappen

De simatool gereedschapsets maken een 
snelle montage en demontage van rolla-
gers en keerringen mogelijk. Ze worden 
wereldwijd in machine- en onderhouds-
werkplaatsen gebruikt.

simalube
video
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