Struktura systemu System Design
Podzespoły Parts
Zlecenie
Application to part

Kontrola
Checking

Dozowanie
Dosing

Natrysk
Spraying

Podzespoły z przemysłu samochodowego, farmaceutycznego,
spoywczego, gumowego, chemicznego i metalowego.
Parts from the automobile, pharmaceutical, food, rubber,
chemical and metal-processing industries.

Tłoczenie
Conveying

Pulsowanie
Pulsing

Tłoczenie Conveying
Pompa
tłocząca
małe ilości
Small-scale
pump

Pompa dla małych
ilości (beczki)
1 - 5 kg
Small-scale pump
for 1 - 5 kg

Pompa
beczkowa
Barrel lifter
pump

Zbiornik
smaru
WFBH Walther
WFBH Walther
grease tank

Systemy tłoczące

Conveying systems

Dla dokładnego i czystego tłoczenia smarów,
olejów, past i mas uszczelniających

For precise and clean conveying of greases,
oils, pastes and sealants

• Wielkości pojemników 1 - 180 kg
• Ciśnienie materiału 2 - 360 bar
• Pompy
• Zbiorniki smaru
• Systemy nabojów
• Zbiorniki ciśnieniowe materiału

• For container sizes from 1 - 180 kg
• For material pressures from 2 to 360 bar
• Pumps
• Grease tanks
• Cartridge systems
• Material pressure tanks

Pompa beczkowa
5 - 180 kg
Barrel lifter pump
for 5 - 180 kg

System
nabojów
WKS Walther
WKS Walther
cartridge
system

Zbiornik
ciśnieniowy
materiału DBH
DBH material
pressure tank

Zbiornik smaru WFBH
Walther dla procesu
o maksymalnej
niezawodności
• Bez pulsowania
• Ilości 1 - 2 kg

WFBH –
Walther grease tank
for highest process
reliability
• No pulsing
• Quantities from 1 - 2 kg

Zbiornik ciśnieniowy materiału DBH

• Dla mediów płynnych jak farby, oleje i środki
konserwujące
• Wielkości standartowe 2, 5, 12 l.

DBH – Material pressure tank

• For thin fluid media such as paints, oils,
and preservatives
• Standard sizes 2, 5, 12 l.

Dozowanie Dosing
Zawory dozujące
objętościowo i wylotowo

Volume dosing and
outlet valves

• Do pracy w automatycznych liniach
montaowych
• Zakres pracy od 0,0005 do 6,0 cm³
• Do smarów, olejów, past i mas
uszczelniających
• Wysoka powtarzalność
• Kompaktowa budowa
• Nastawiana kontrola dozowania dla
zapewnienia niezawodności procesu
• Sterowane elektrycznie i pneumatycznie
• Opcjonalnie do nakładania rozpylaniem,
punktowo i liniowo

• Suitable for use in automated assembly
facilities
• Adjustable between 0.0005 and 6.0 cm3
• e.g. for greases, oils, pastes and sealants
• Highly accurate reproducibility
• Compact design
• With adjustable dosage monitoring to ensure
process reliability
• With electrical or pneumatic controls
• Optionally also for spray, dot or bead-type
application

Stołowe urządzenia
smarujące

Table top greasing units

• Do półautomatycznego nanoszenia smaru
w krótkich seriach
• Wymienialne końcówki dopasowane do
konkretnego zastosowania
• Do zamontowania na warsztacie
• Objętość nastawiana do 6 cm³ lub
nanoszenie większych ilości sterowane
czasem

• For the semi-automated application of grease
for average piece numbers
• Exchangeable special tools to match your
components
• Suitable for assembly on a workbench
• With adjustable volume of up to 6.0 cm3 or
for the timed application of larger quantities

Pistolety

Hand-held pistols

• Do ręcznego nanoszenia smaru i oleju
• Zakres pracy od 0,0005 do 6,0 cm³

• For the manual application of grease and oil
• Adjustable between 0.0005 und 6.00 cm3

Zawory dozujące
objętościowo i
wylotowo
Volume dosing and
outlet valve

Dozowanie
jednopunktowe
Dot dosing

Dozowanie
wielopunktowe
Multiple dot
dosing

Stołowe urządzenie
smarujące
Table top
greasing unit

Dozowanie
liniowe
Bead-type
application

Dozowanie
wewnętrzne
Interior dosing

Pistolet do
czystego
nakładania
ręcznego
Hand-held pistol
for clean manual
application

Dozowanie
zewnętrzne
Exterior
dosing

Dozowanie
zewnętrzne
punktowe
Exterior dot
dosing

Rozpylanie Spraying
Nanoszenie
punktowe
Dot
application

Zawory rozpylające
Spraying valves

Nanoszenie
powierzchniowe
Area
application

Nanoszenie
zewnętrzne
Exterior
application

Zawory rozpylające

Spraying valves

• Nanoszenie bezkontaktowe
• Do pracy w automatycznych liniach
montaowych
• Precyzyjnie nastawiane ilości
• Do smarów, olejów i past
• Sterowane elektrycznie i pneumatycznie
• Zrónicowane wielkości
• Nie kapiące, uszczelnianie iglicowo
• Indywidualne przedłuenia dysz
• Dostarczane z monitorem iglicy i czujnikiem
ciśnienia na zaworze

• Contact-free application
• Suitable for use in automated assembly
plants
• Extremely precise adjustment of quantities
• For greases, oils, pastes
• Pneumatic and electrical controls
• Various sizes available
• Non-drip, seals needle
• Adjustable nozzle extensions
• Available with needle monitoring and
pressure sensor on the valve

Przedłuenia dysz
Nozzle extensions

Rozpylanie
w otworach
Spraying of
drill holes

Rozpylanie
pod kątem
90° i 45°
Spraying
at 90°- & 45°angle

Rozpylanie
wewnątrzotworowe
360°
360°-interior
spraying of
drill hole

Pistolet
Hand-held pistol

Przykładowe rozpylania

• Smarowanie kontaktów elektrycznych
• Smarowanie przekładni wewnętrznych

Example of spraying application
• Greasing of electrical contacts
• Greasing of internal toothing

Pulsowanie Pulsing
Zawór pulsacyjny
Micro Point

Micropoint pulse valve

• Zmienna długość
• Minimalny punkt do szerokiej linii
• Znaczna oszczędność materiału w
porównaniu z dozowaniem ręcznym lub
kontaktowym
• Do pracy w automatycznych liniach
montaowych, np. z robotami
• Bezkontaktowe nanoszenie materiału

• Variable installation unit
• From very smallest dot application to broad
bead-type application
• High material savings compared to hand and
contact dosing
• Suitable for use in fully automated assembly
plants, e.g. by robots
• Contact-free application of the medium

Zawory strumieniowe

Full jet valves

• Nanoszenie punktowe i liniowe
• Precyzyjnie nastawiane ilości
• Sterowane elektrycznie i pneumatycznie

• Dot and bead-type application
• Precisely adjustable dosing
• Pneumatic or electrical controls

Zawór MPP Micro
Point Pulse Valve
MPP-valve
Micro Point pulse
valve

Nanoszenie
punktem
pojedynczym
Single dot
application

Nanoszenie
punktem
minimalnym
Very small dot
application

Zawór strumieniowy
z adapterem
iglicy luer-lock
Full jet valve with
luer-lock needle
adaptation

Nanoszenie
punktem na
przedmiot w
ruchu
Dot
application
with moving
component

Nanoszenie
punktem /
linią
Dot-/Line
application

Zawór strumieniowy
do nanoszenia
powierzchniowego
Full jet valve for
area application

Nanoszenie punktowe
zaworem MPP
• Od 0,0002 g do 0,5 g na strzał

Dot application MPP-valve
• From 0.0002 g to 0.5 g
per shot

Nanoszenie
liniowe
Bead-type
application

Kontrola Checking
Czujniki
optyczne
Optical
sensors

Czujnik optyczny
Walther - prosty i
kątowy 90°
Walther optical
sensors – straight
and with 90°-bend

Monitorowanie
ciśnienia
Pressure monitoring

Monitorowanie
iglicy
Needle
monitoring

Czujniki dla maksymalnej
niezawodności procesu

Sensors for highest
process reliability

• Czujniki optyczne
• Kontrola ciśnienia
• Monitor iglicy
• Czujniki przepływu
• Monitorowanie dozowania

• Optical sensors
• Pressure monitoring
• Needle monitoring
• Flow sensors
• Dosage monitoring

Zawór natryskowy z
monitorem iglicy i
czujnikiem ciśnienia
Spraying valve with
needle monitoring
and pressure sensor

Pomiar
przepływu
Flow
measurement

Czujniki przepływu
olejów i smarów
Flow sensors for oils
and greases

Monitorowanie
dozowania na
zaworach
Dosage monitoring
at dosing valves

Rozwiązania Application
Rozwiązania
indywidualne

Spot-on application
solutions

• Oszczędność smaru, bez przekrętów!

• Big grease savings, without cutting corners!
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Urządzenie do
natrysku smaru na
łoyska pokręteł
na desce sterowania
Unit for spraygreasing bearing
points for knobs on
control panels

Urządzenie do
olejenia węy od
wewnątrz i od
zewnątrz
Units for oiling
hose lines
Interior and
exterior oiling

Maszyna do natrysku
smaru na kontakty
ślizgowe uzwojeń
Machine for spraygreasing sliding
contacts on cable
drums

Zastosowania Application
Układ ręcznego
natrysku smaru
Hand-held spraying
system

Ręczne układy
smarowania

Hand-held greasing
systems

Zawory ręczne do łatwej i wygodniej pracy
oraz pompy pneumatyczne dla wszystkich
rodzajów smarów w puszkach od 1 do 5 kg.
Konieczne jest jedynie podłączenie do sieci
powietrza spręonego 4 - 6 bar. Pompa
dostarczana równie na wózku.
Zrónicowane przedłuenia dysz dla
dozowania lub natrysku.

Hand-operated valves for easy, practical
work as well as a pneumatic grease pump for
all types of grease in 1-5 kg container sizes.
Only a compressed air supply of 4-6 bar is
required. Pump can also be supplied on a
trolley. Various nozzle extensions available
for dosing or spraying.

Urządzenie stołowe
dla elementów
plastykowych
Dozowanie kontaktowe
przez trzpień dozownika

Table top greasing
unit for plastic components
Contact dosing via
applicator mandrel

Oznaczanie kolorem
w systemach kontroli
jakości
Dostarczamy wszystkie
farby

Colour marking
system for quality
assurance
All colours available
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Zalety Advantages
Systemy nanoszenia firmy
Walther mona stosować
równie do innych mediów:

Walther application
systems can also be used
with the following media:

• Oleje
• Farby
• Środki konserwujące
• Silikony
• Środki izolujące
• Kwasy
• Zasady
• Podkłady malarskie
• Tłuszcze spoywcze i przemysłowe

• Oils
• Paints
• Preservatives
• Silicones
• Releasing agents
• Acids
• Alkalis
• Primers
• Edible/Industrial grease
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Zalety:

Advantages:

• Oszczędność smaru
• Niezawodność procesu
• Czystość

• Saves grease
• Process reliability
• Cleanliness

• Znaczna oszczędność materiału
(ochrona środowiska)
• Precyzyjne nanoszenie
• Wysoka niezawodność
• Bez kapania
• Czyste otoczenie pracy
• Prosta budowa urządzenia
• Do linii automatycznych
• Niskie ciśnienia pracy

• High material savings (environmental
protection)
• Can apply material in extremely thin layers
• High process reliability
• No dripping
• Clean working environment
• Simple system design
• Can be automated
• Low operating pressures

Serwis Service
być
• Jakie media mają j czy smar)?
ole
a,
rb
(fa
e
nanoszon
mają być
• W jakiej formie
, linia czy
un
nanoszone (p kt
?
ia)
hn
powierzc
pole?
• Na jakim podzes

use
• What medium to
)?
se
ea
gr
or
(paint, oil
rm
fo
n
tio
ca
pli
ap
t
• Wha
)?
ea
(dot, line or ar
nt do you
• What compone
?
have

Serwis:

Service:

• Doradztwo na miejscu
• Wzorce laboratoryjne w Germersheim
• Urządzenia próbne
• Rozruch u klienta
• Szkolenia
• Serwis naprawczy

• On-site consulting
• Testing available in our Germersheim
laboratory
• Test devices
• On-site commissioning
• Training
• Repair service

