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Kettingsmeermiddelen

Köbo smeermiddelen

Köbo heeft ruime ervaring met het smeren van kettingen. Veel smeermiddelen voldoen niet aan de eisen die daaraan 
moeten worden gesteld, klanten van Köbo vragen vaak naar de levensduur van kettingen. Dit zijn redenen geweest van 
Köbo om eigen smeermiddelen op de markt te brengen. Veel vaste klanten gebruiken deze smeermiddelen al jaren naar 
volle tevredenheid! Vraag ook eens naar de mogelijkheden tot verlengde garantie van uw investering in combinatie met 
Köbo smeermiddelen en een jaarlijks onderhouds/inspectiecontract.

De levensduur van een ketting is vooral afhankelijk van de omgevingscondities en bedrijfscondities, de smering en 
uiteraard het onderhoud dat gepleegd wordt. Allereerst moet een ketting zodanig worden geselecteerd dat de gemaakte 
keuze van het type, model ketting en de materiaalkeuze (en ook de behandeling daarvan!) zo optimaal mogelijk is voor 
de uiteindelijke toepassing.

Standaard levert Köbo haar kettingen geconserveerd. Dit is een tijdelijke bescherming om roesten tegen te gaan. Na
levering dient de ketting gereinigd te worden en daarna gesmeerd. Kiest u voor Köbo Oelgleit of Trogleit dan kunt u dit 
direct op de ketting aanbrengen zonder dat u de ketting eerst moet reinigen. Dit komt omdat het door Köbo gebruikte 
conserveringsmiddel is afgestemd op de Köbo smeermiddelen. Het aanbrengen van smeermiddelen op kettingen dient 
altijd te geschieden in niet gespannen toestand van de ketting, dit om het smeermiddel de gelegenheid te geven zo 
optimaal mogelijk tussen de pennen en bussen te “kruipen”. Bij automatische smeersystemen is de ideale positie van de 
smeernozzles derhalve aan de “duwende” zijde van de aandrijving.

Köbo Oelgleit

Köbo Oelgleit  van – 20 gr.C tot + 270 gr.C
Köbo Oelgleit is een volledig synthetische smeerstof, die geen vaste bestanddelen heeft. De smeerstof is drukvast, heeft 
zeer goede hechting en is tot 90 graden Celsius waterbestendig. Bij hogere temperaturen verdampt het smeermiddel
zonder achterlating van residu en zonder vorming van schadelijke stoffen. Gewone smeermiddelen die een residu 
achterlaten leiden uiteindelijk tot overmatige slijtage van de ketting (koekt aan, wordt hard, etc.).

Köbo Oelgleit is speciaal ontworpen voor rollenkettingen (tot een steek van 35mm) en bereikt de te smeren punten van de 
ketting optimaal. Middels de handzame spuitbus kunt U zeer spaarzaam doseren op de smeerpunten. 

Verpakkingen

Oelgleit is verkrijgbaar in een handzame spuitbus, een 2 liter can of een 5 liter jerrycan. Op aanvraag is Oelgleit ook
leverbaar in grotere bulkverpakkingen!

Toepassingsgebied

OelGleit in bruikbaar voor, zowel alle types ketting, als ook glij- en rollenlagers
Zoals veel wordt toegepast in: 

• Auto-industrie
• Chemische industrie
• Machinebouw
• Drooginstallaties
• Transportsystemen
• Rubberindustrie
• Staalbouw
• Textielindustrie

Met andere woorden overal waar men met smeerproblemen te kampen heeft.

Gebruiksaanwijzing

Veilig, eenvoudig en zuinig is de smering met behulp van een spuitbus, waarbij het smeermiddel door een dun buisje 
direct en gericht op de vlakken van de ketting kan worden aangebracht. 
OelGleit is eveneens zeer bruikbaar voor centrale smeersystemen, dompelbaden, oliedruppelaars, of door middel van 
handsmering. Het is van belang de te smeren dele (oppervlakken) voor het aanbrengen van OelGleit zorgvuldig te 
reinigen!

Oelgleit


