
 ODS – systém s olejovým mazá-

ním

 Systém ODS funguje na principu 
systému WDS

 Kliková skříň se plní olejem, který je 
při každém zdvihu pístu vstřikován 
proti stěně válce

 Trvalým mazáním stěny válce 
pomocí olejové vrstvy se značně 
sníží tření mezi teflonovým píst-
ním kroužkem a oběžnou dráhou 
válce

 Přednosti systému „ODS“

 Životnost teflonového pístního krouž-
ku vyšší přibližně o 100 % 

 Olejová vrstva mezi teflonovým 
kroužkem a válcem snižuje tření a zá-
roveň zvyšuje těsnost, což vede ke 
zvýšení výkonu

 Konstrukce z hliníkové slitiny zajiš-
ťuje dobrý odvod vzniklého tepla

 Vhodný pro dům, zahradu, hobby 
a domácí kutily při častější potřebě 
stlačeného vzduchu

 HDS – vysoce výkonný systém 

s trvalým bezolejovým mazáním

 Vyvinuto pro náročné trvalé pou-

žití, kdy je zapotřebí čistý stlačený 
vzduch bez oleje. Vysoká kvalita 
pro profesionální použití.

 Tvrdě chromované válcové plochy 
s vysoce přesným a velmi hladkým 
povrchem snižují tření na abso-
lutní minimum

 Vysoce výkonný pístní kroužek ze 
speciální směsi grafitu, teflonu 
a karbonu s velmi vysokou život-
ností

 Přednosti systému „HDS“

 Určen pro profesionální použití
 Až padesátinásobně vyšší životnost 

oproti běžným bezúdržbovým 
systémům

 Velkoplošná chladicí žebra v kom-
binaci s válcem vyrobeným z jednoho 
kusu zajišťují optimální odvod tepla 

 Ideální při potřebě a čistého 
stlačeného vzduchu bez příměsi oleje 
pro každodenní použití.

 HOS – vysoce výkonný systém 

s olejovým mazáním 

 Přesně vyrobený píst je opatřen 
vysoce legovaným pístním 
kroužkem a stíracím a natíracím 
olejovým kroužkem, které zajišťují 
utěsnění pístu a stěny válce

 Kliková skříň se plní olejem, 
který je při každém zdvihu pístu 
rozstřikován proti stěně válce

 Přednosti systému „HOS“

 Optimální mazání při současném 
optimálním utěsnění 

 Vysoká životnost a spolehlivost 
 Nenáročný na údržbu
 Ideální pro profesionální použití 

při vysokém odběru stlačeného 
vzduchu

 WDS – bezúdržbový systém 

s bezolejovým mazáním 

 Teflonový pístní kroužek přebírá 
u systému WDS úlohu běžného 
ocelového pístního kroužku

 Bezolejový systém

 Přednosti systému „WDS“

 Vhodné řešení při malé spotřebě 
stlačeného vzduchu např. pro hobby 
a domácí dílnu

 Není nutná výměna a kontrola stavu 
oleje 

 Cenově výhodné řešení z důvodu 
malého množství jednoduchých 
konstrukčních dílů
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