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LUBEMASTER
Totaal oplossing voor conditiebewaking én diagnose
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LubeMaster  cms producten  geven inzicht in het hart van uw machines

‘Guiding the worldwide oil users to sustainable reliability & cost savings’



P R O D U C T S

LubeMaster II & III monitoringsystemen zijn als 
innovatief Predictive Maintenance tool in staat om 
via slimme sensoren ‘Live’ inzicht te geven in de 
technische staat van kritische aandrijvingen. Dit 
zijn echter niet de enige voordelen!

LubeMaster voordelen:
•  Intelligente sensoren geven zeer betrouwbare 
	 informatie	weer	op	pc,	telefoon	en	tablet		
•  Informatie is eenvoudig te interpreteren en 
 reactietijd neemt toe 
•		 Maximaal	inzicht	in	slijtageontwikkeling		
•		 Maximaal	inzicht	in	complete	olieconditie		
•		 Inzicht	in	soort	en	mate	van	vervuiling		
•  Inzicht in de relatie olieconditie, vervuiling en 

komende	machine	storing		
•		 Mogelijkheden	tot	vergaande	optimalisatie	
•		 Trending,	diagnose	en	rapportage	mogelijkheden		
•  Alarmen via SMS en e-mail naar meerdere 
 personen
•  Geschikt voor kostenreductie bij vrijwel alle 
 oliegesmeerde machines
•  Onafhankelijk product waarop de meest gangbare 

sensoren	op	aangesloten	kunnen	worden		
•  De basis voor conditie gebaseerd onderhoud

Wist u dat?
•  Monitoring van olie veel bruikbare informatie geeft 

over hoe techniek wordt onderhouden?
•  Monitoring aan kan geven of de juiste 
 onderhoudsfrequentie wel wordt toegepast?
•  Per type aandrijving de juiste ‘match’ aan 
 sensoren toegepast moet worden?
•  Men bij viskeuze olie de oliereinheid slecht kan 

meten door ingeslagen lucht?
•  Het afwachten van slijtageontwikkeling en uitval 

vaak niet nodig is?
•  Monitoring van olie eenvoudig kan starten met 

een sensor dat waterverzadiging en 
 olietemperatuur meet?
•  Dat zowel Asset-owner als ook de OEM of fabri-

kant veel belang heeft bij correcte meetgegevens?
•  Iedereen uitval nu direct kan voorkomen?

 Ontwikkeld met veel ervaring in het verzorgen van 
 olieanalyses en oliereiniging. Nagenoeg elk type 
 hydraulische- en smeerolie is hiermee eenvoudig te 
 bewaken en aansluitend te optimaliseren.

LubeMaster  cms producten  geven inzicht in het hart van uw machines

Olie is een wezenlijk onderdeel van een hydraulische installatie, tandwielkast of  
smeersysteem. Gesmeerde onderdelen geven in een heel vroeg stadium bruikbare informatie  
af aan olie. Deze informatie meten én vertalen wij met de LubeMaster® type II & III. Het gevolg 
is veel meer inzicht, grip en reactietijd!

‘Guiding the worldwide oil users to sustainable reliability & cost savings’



Geschikt voor het Remote volgen, 
bewaken én optimaliseren van alle 
olie- en vet gesmeerde machines

LubeMaster monitoring is 
eenvoudig te combineren met 
een Kinematic olie verzorging 

systeem

Tevredenheidsgarantie, 
volledige service & training 

Demonstratie mogelijk

LubeMaster II monitoring als 
hoogwaardig instap model voor 

vaste én mobiele applicaties

LubeMaster III een flexibel 
monitoring platform voor 

bewaking van meerdere machines
 of aandrijvingen

Lubemaster
Perfect inzicht in 
machine én olie!
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Predictive Maintenance  

Development & System Integrator 

LubeMaster® condition monitoring

Kinematic® filtration & Lubrication products 

Reliability Services & Training


