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SekSjonStittel 1

Fokus på kvalitetsløsninger

Gjennom våre 30 år fra starten i 1980 har Norsecraft 
fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med 
basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft sine hoveda-
genturer Lincoln sentralsmøring, Dafo Brannsluknings-
systemer og Dopag to komponent blandesystemer. Vår 
styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpas-
sede kvalitetssystemer.

Hva er LIME?

Norsecraft har levert løsninger til landbasert industri og 
offshore bransjen siden 1980. 

Vi har utviklet smøresystemet LIME (Lubrication for 
Industrial and Marine Equipment). 

Dette systemet er gjenomprøvd igjennom mange år og 
listen over referanser er lang. Noen kunder er:  
Rolls-Royce AS, Drammen Yard, Triplex og I.P. Huse.

 ■ LIME Smøresystemer fås i enkle og mer  
avanserte  

 ■ LIME kan smøre alt fra ett enkelt punkt og opp  
til 150 punkter 

 ■ Reservedeler er tilgjengelig over hele verden

Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte 
medarbeidere står på for å løse de utfordringene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet 
gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid. 

LIME – SMørESyStEMEr

liMe – SMøreSySteMer
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NQ1.0

 ■ Lite og kompakt smøreanlegg, lett å plassere

 ■ Beholder størrelse 1 L og 2 L

 ■ Smører opptil 2 punkter med lik mengde

 ■ Overvåkning av smøremengde og mulighet å ta ut 
eksternt alarmsignal

 ■ Økonomisk automatisk smøreanlegg med høy sikker-
het.

tekniske data

 ■ Tilkoblings spenning 24VDC og 230VAC

 ■ Mengde ut fra pumpeelement ca. 1,0ccm/min

 ■ Maks arbeids trykk 200bar

 ■ Mengde per utgang og syklus 0,6ccm

 ■ Byggemål i mm: H: 450, B: 417, D: 217

Eksempler på bruksområder

 ■ Tetting/smøring av rorstammer

 ■ Smøring av lager på tørkere.

Felles for alle løsningene:

LIME er basert på progressive fordelingsblokker. Progres-
sive fordelere gjør smøresystemet sikkert og fleksibelt. 
Med et progressivt smøresystem har man kontroll over 
smøremengden som skal til hvert enkelt smørepunkt. 

Hvis fettgjennomstrømningen i smøresystem stopper 
opp vil dette oppdages enten visuelt eller elektrisk. 
Slangebrudd etter overvåket fordeler kan kun oppdages 
visuelt.

Eksempler på bruksområder

For mye smøring = Sløsing med smøremiddel

LIME automatisk 
smøre intervall

Optimal 
smørehinne

LIME automatstyrt smøremengde
Smøre 

friksjon

Ekstra
slitasjeUkontrolert og ujevn smøring

Manuelt smøreintervallFor lite smøring = Friksjon og slitasje

Optimal løsning  
• hyppig smøring  
• liten mengde

LIME
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NQ2.0

 ■ Sikker og fleksibelt

 ■ Beholder størrelse 2 L,  4 L og 8 L.

 ■ Smører opptil 2 punkter med lik mengde

 ■ Kan bygges ut med inntil 2 underfordelere  
(maks 44 sm. pkt. lik mengde)

 ■ Overvåkning av smøremengde og mulighet å  
ta ut eksternt alarmsignal

tekniske data

 ■ Tilkoblings spenning 24VDC og 230VAC

 ■ Mengder ut fra pumpeelement ca. 4,0 ccm/min

 ■ Maks arbeidstrykk 350 bar

 ■ Byggemål i mm:  H: 500, B: 600, D: 255

Eksempler på bruksområder

 ■ Tetting/smøring av rorstammer

 ■ Smøring av lager på tørkere

 ■ Produksjons maskiner små

 ■ Tannkrans smøring

Tannkrans smøring. Smørehjul montert på pinne

LIME
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SekSjonStittel 2SekSjonStittel 2

NQ3.0

 ■ Sikker og fleksibelt

 ■ Beholder størrelse 2 L,  4 L og 8 L

 ■ Smører opptil 2 punkter med lik mengde

 ■ Kan bygges ut med inntil 2 underfordelere  
(maks 44 sm.pkt. lik mengde)

 ■ Overvåkning av smøremengde og mulighet å  
ta ut eksternt alarmsignaler

 ■ Display for enkel justering av mengder, tider og  
avlesing av tekstmeldinger

 ■ Mulighet for utbygging av styring og sikkerhet

tekniske data

 ■ Tilkoblings spenning 24VDC, 230VAC eller 400VAC

 ■ Mengder ut fra pumpeelement ca. 4,0 ccm/min

 ■ Maks arbeidstrykk 350 bar

 ■ Byggemål i mm: H: 550, B: 650, D: 255

Eksempler på bruksområder

 ■ Tetting/smøring av rorstammer

 ■ Smøring av lager på tørkere

 ■ Produksjons maskiner små

 ■ Tannkrans smøring

LIME

liMe – SMøreSySteMer
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NQ4.0

 ■ Sikker og fleksibelt

 ■ Beholder størrelse 2L, 4 L, 8 L og 15 L

 ■ Smører opptil 150 punkter i en radius på  
10-15 meter fra pumpesentral

 ■ Overvåkning av smøremengde og mulighet  
å ta ut eksternt alarmsignaler

 ■ Display for enkel justering av mengder, tider  
og avlesing av tekstmeldinger

 ■ Mulighet for utbygging av styring og sikkerhet

 ■ Pumpe og styring kan monteres hver for  
seg eller sammen i et skap

tekniske data

 ■ Tilkoblings spenning 24VDC, 230VAC eller 400VAC

 ■ Mengder ut fra pumpeelement ca. 4,0 ccm/min

 ■ Maks arbeidstrykk 350 bar

 ■ Byggemål i mm: H: 600, B: 600, D: 300

Eksempler på bruksområder

 ■ Tetting/smøring av rorstammer

 ■ Smøring av lager på tørkere

 ■ Produksjons maskiner små og store

 ■ Tannkrans smøring

 ■ Knuseverk

 ■ Kraftverk

LIMELIME

liMe – SMøreSySteMer
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HP5000W

 ■ Manuelt smøreanlegg der optimal smøring  
ikke er nødvendig

 ■ Beholder 0,5 L eller 400 grams fettpatron

 ■ Smører fra 1-12 punkter

 ■ Visuell mengdekontroll

tekniske data

 ■ Mengder maks 1,5 ccm per pumpe slag

 ■ Maks arbeidstrykk 400 bar

 ■ Byggemål i mm: H: ~ 405 (maks 360), B: 95,  
D: ~ 165 (maks 360)

Eksempler på bruksområder

 ■ Applikasjoner hvor manuell smøring er nok

liMe – SMøreSySteMer
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Ny pay-off / slagord 

Kort. Tidløs. Mangefasettert. Distinkt. Positivt ladet. Verdiriktig. Progressiv.  
Formidler en kundefordel / vårt kundeløfte. Skal bli Norsecrafts egen. 
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