
 

 

Одржувањето на автоматиката е многу важно за да се гарантира неговото 
правилно функционирање. Ако одржувањето не се врши често, долговечноста на 
производите се намалува, бидејќи многу делови почнуваат да губат подмачкување и 
почнуваат да се појавуваат проблеми.  

 
LINCE 400/600 
 

 
 

Исчистете ја цевката 
1. Со крпа натопена во спреј за подмачкување, избришете ги сите остатоци што 

се акумулираат во цевката на автоматизација 
2. Нанесете мала доза на спреј за подмачкување на цевката и избришете ја со 

сува крпа за да го отстраните вишокот лубрикант оставајќи хомоген слој на 
цевката 

 

Подмачкање на игличките 
1. Отстранете ги капаците од предните и задните потпирачи 
2. Ставете мала доза на лубрикант во дупките што ги содржат игличките за 

поддршка 
3. Заменете ги капаците на соодветните држачи 

 

Проверете ги потпорните плочи 
1. Уверете се дека потпорите се уште се цврсто прицврстени за столбовите и 

портата за правилно функционирање на опремата 
Овие мерки за одржување мора да се спроведуваат најмалку еднаш годишно, за да се 
одржи автоматската работа. 
 
 
 
 
 

 



 

Rosso Evo 60/ 100/ 120 

 
 

Подмачкајте ги оските за движење на операторот и шината 
Единственото потребно одржување е подмачкување на подвижните оски на 
операторот и шината. Столбовите на двата краја на шините, како и нивните потпорни 
чаури и ланецот мора да се подмачкуваат најмалку еднаш годишно. 

 
Bravo 500 / 800 / 1500 

 
• Проверете го целото затегнување на операторот, како што се плочата за 

прицврстување на подот, граничните прекинувачи, моторот и решетката 
• Проверете дали растојанието помеѓу решетката и моторот останува 

непроменето и дали правилно се спојува во забите на шипката на моторот (со 
текот на времето, може да дојде до одредено изобличување) 

• Подмачкајте ги сите системи за движење / оски на портата. Лесно испрскајте 
го пинјонот и решетката 

 
 
Не дозволувајте вашата автоматика да се влоши поради недостаток на 
овие едноставни чекори, тие ќе ја продолжат нејзината издржливост и 
траење. 
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