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optimol  
Tools



Waarom Optimol
Lubrication ?
Optimol Lubrication speelt een sleutelrol in het  

behalen van uw productiedoelstellingen door concreet 

advies te verstrekken en concrete oplossingen aan te 

reiken inzake smering. 

ALGEMENE VISIE

Wij stellen de middelen ter beschikking om aanzienlijke 

besparingen te realiseren, zonder kwaliteitsverlies 

en met een hogere bescherming van de mechanische 

installaties.

EEN GROENERE OMGEVING

Wij helpen u om de milieunormen na te leven door de 

juiste smeermiddelen te kiezen en daarbovenop het 

verbruik ervan te verminderen. 

MEER VEILIGHEID

Tijdens onze werkzaamheden besteden wij voortdurend 

aandacht aan de veiligheid van uw onderhoudspersoneel.

VEEL ERVARING

Ons sterk geïntegreerde en multidisciplinaire team 

kan bogen op 40 jaar ervaring om u te helpen om uw 

doelstellingen te halen.

Wij bieden een meerwaarde aan 2.200 klanten, in 

Frankrijk, in België en in Luxemburg.

Optimol Lubrication is actief in alle industriële  

sectoren.

		
OPTIMOL	LUBRICATION	IS	

EEN	BETROUWBARE	PARTNER	

INZAKE	INDUSTRIEEL	SMERING.

	 	GRAAG	WORDEN	WIJ	OOK	UW	

PARTNER.



Optimol	 Lubrication	 biedt	 U	 een	 gamma	 toebehoren	 om	 de	 smeer-

aktiviteiten	 te	 vereenvoudigen.	 Deze	 kwaliteitsartikelen	 werden	 zorgvuldig	

voor	u	geselecteerd.	

Dit	gamma	evolueert	permanent.	Aarzel	dus	niet	om	contact	op	te	nemen	met	uw	Optimol	Lubrication-
vertegenwoordiger	om	de	meest	actuele	informatie	te	verkrijgen.	

VETSMERING

Beschrijving Referentie Benaming

Volledige kit 88170 Kit smeerpompwagentje 18–30 kg

Onderdelen 88005 Pneumatische vetpomp 480 mm 60/1

88110 Wagentje 2 wielen

88042 Deksel Ø 320

88053 Volgplateau Ø 310

88072 Buis R2 1/4” M/V 3 m

88090 Pistool met slang en draaidichting

Volledige kit 88171 Kit smeerpompwagentje 50-60 kg

Onderdelen 88006 Pneumatische vetpomp 750 mm 60/1

88111 Wagentje 2 wielen

88044 Deksel Ø 395

88055 Volgplateau Ø 370

88072 Buis R2 1/4” M/V 3 m

88090 Pistool met slang en draaidichting

Volledige kit 88172 Kit smeerpompwagentje 180-220 kg

Onderdelen 88007 Pneumatische vetpomp 950 mm 60/1

88112 Wagentje 3 wielen

88046 Deksel Ø 600 mm

88057 Volgplateau Ø 590 mm

88070 Buis R2 1/4” V/V 1,5 m

88090 Pistool met slang en draaidichting

88160 Draaidichting 3 stukken 1/4” m/v

88120 oprolsysteem met buis R2 1/4” 10 m

Manuele pompen en toebehoren 88200 Hoge druk smeerpistool

88220 Hoge druk smeerpistool, flexibel verlengstuk  

en Tecalemit-opzetstuk

88203 Draagbaar smeersysteem 5 kg

88204 Manueel vulpomp 20 kg

Smeerpomp 88091 Digitaal smeerpistool met draaidichting

Drukregelaar 88030 Waterafscheider en Olievernevelaar

Smeerslangen 88073 Slang R2 1/4” M/V 4 m

88074 Slang R2 1/4” M/V 5 m

88078 Slang R2 1/4” M/V 10 m



SMERING OLIE

Beschrijving Referentie Benaming

Volledige kit 88173 Kit pompwagentje voor olie 180-220 l

Onderdelen 88012 Pneumatische pomp met olie 940 mm 5/1

88113 Wagentje met 4 wielen

88084 Buis R1 1/2” V/V 1,5 m

88121 Oprolsysteem met buis R1 1/2” 10 m

88094 Digitaal oliepistool met automatische stop

Pompen enkel voor olie 88011 Pneumatische oliepomp 740 mm 5/1

88013 Pneumatische oliepomp 1250 mm 5/1

Toebehoren enkel pompen 88140 Bevestiging op container voor pomp 1250 mm

Opvangfontein & bar 88143 Mobiele reinigingsfontein

88141 Oliebar met opbergkast, 1 kraan

88142 Kraan voor oliebar

Oliepistolen 88092 Manueel olieverdeelpistool

88093 Digitaal olieverdeelpistool

Olieslangen 88081 Slang R1 1/2” M/V 3 m

88082 Slang R1 1/2” M/V 5 m

88083 Slang R1 1/2” M/V 10 m

Opwikkelsysteem 88121 Oprolsysteem met buis R1 1/2” 10 m

Lekbakken 88134 Lekbak met structuur voor 1 vat

88135 Lekbak met structuur voor 2 vaten

88130 Lekbak voor 1 vat

88131 Lekbak voor 2 vaten

88132 Lekbak voor 4 vaten

88133 Lekbak voor container

OilSafe Op aanvraag Verschillende capaciteiten, kleuren en afwerkingen

(raadpleeg ons)

Oliepeil en niveau houder 90010 TOM, 500 ml

90012 TOM, 1000 ml

Software 91100 LubeControl®, smeerbeheerprogramma



LubeControl is het ideale instrument om de smeringen 

exact te beheren en te controleren. Het werd ontworpen 

door specialisten en biedt de mogelijkheid om een 

overzicht te hebben van alle smeerpunten, de smeer-

middelen en de leveranciers. Het instrument is  

gebruiksvriendelijk en heel handig.

ALGEMENE KENMERKEN

• Presentatie aan de hand van een boomstructuur: 

duidelijke weergave van het volledige machinepark

• Eevoudige invoering van de acties en identifica-

tiegegevens van de smeerpunten 

• Functies kopiëren, plakken, verwijderen en  

verplaatsen: gemakkelijke aanpassing van 

de databank aan de realiteit op het terrein.  

Een machine wegnemen of verplaatsen in een  

productielijn is gemakkelijk aan te passen

• Aanwezigheid van alle informatie die nodig is voor 

een goede smering van de onderdelen (beschrijving, 

product, toepassingswijze, volume, enz.).

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN 

• Aanmaken en afdrukken van takenlijsten

• Aanmaken en afdrukken van interventieopdrachten 

per ploeg, per persoon, per punt

• Historisch overzicht met betrekking tot een punt, 

een machine, een lijn, een afdeling of de volledige 

machinepark

• In kaart brengen van de machinestilstand

• Een planning opstellen van duidelijk specifieke 

taken

• Vlotte codering van de stand van zaken van  

de smering.

Smeerbeheerprogramma 
LubeControl	®



FRANKRIJK
Optimol France sarl

B.P.	50146

8,	avenue	Saint-Rémy

F	-	57603	Forbach	CEDEX

FRANKRIJK

Tel.:	 +33	(0)3	87	87	88	45	

Fax:	 +33	(0)3	87	84	58	51

BELGIË	&	LUXEMBURG

Optimol Tribotechnik nv/sa

43,	rue	Bollinckxstraat

B	-	1070	Brussel

BELGIË

Tel.:	 +32	(0)2	559	77	20	

Fax:	 +32	(0)2	522	32	66

info@optimol-lubrication.com

www.optimol-lubrication.com
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Luchtvaarttechniek

Voeding

Automobiel

Hout

Cementfabrieken	en	steengroeven

Chemie	en	plastic

Elektromechanica

Energie

Milieu

Haveninstallaties

Metaalindustrie

Papierfabricage

Staalindustrie

Textiel

Glas


