Греси

Универсалните литиеви греси са за смазване на всички видове лагери, шарнири и триещи се час

Греси на FAG, Германия
свалете файл със спецификации
Наименование
Температурен режим
Базово
Техническа
масло,спецификация
вискозитет на базовото масло (при 40 гр
MULTI2
с външен
отдиаметър
-30 до 140под
градуса
62мм,Сизползва се в малки ел.мотори, селскостопански и строителни машини, дом
литиев сапун, минерално масло, 100
а грес за сачмени
MULTI3
лагери с външен
от -30диаметър
до 140 градуса
над 62мм,
С използва се влитиев
големисапун,
ел.мотори,
минерално
селскостопански
масло, 80
ени и ролкови лагери,
MULTITOP
използва
отсе
-40
във
довалцовачни
150 градусастанове,
литиев
С
сапун
строителни
с ЕР-присадка,
машини, превозни
минерално
средства,
масло с доба
за ра
олкови лагери,LOAD220
използва се във
от валцовачни
-20 до 140 градуса
инсталации,
С литиево-калциев
релсови превозни
сапун
средства,
с ЕР-присадка,
при високо
минерално
натовар
и ролкови лагери,
LOAD400
използва сеотв -25
машини
до 140
в минната
градуса промишленост,
С литиево-калциев
строителни
сапун машини,
с ЕР-присадка,
при максимално
минерално
н
ва се в машиниLOAD1000
в минната промишленост,
от -20 до 140
строителни
градуса С машини,
литиево-калциев
предимно при
сапун
ударно
с ЕР-присадка,
натоварване
минерално
и голем
рес за сачмени и
TEMP90
ролкови лагери,
от -40
използва
до 160 се
градуса
в съединители,
С
ел.мотори, превозни средства, при висока
поликар-бамид с ЕР-присадка, масло РАО, 130
TEMP110
ни и ролкови
от -40лагери,
до 160 градуса
използваСсе в ел.мотори,
литиев
превозни
комплексен
средства,
сапун,при
.естерно
високамасло,
температура
150
и високи обор
олзва се в ходови
TEMP200
ролки в пещни
от -40
автомати,
до 260 градуса
в бутални
С болтове на компресори,
PTFE, флуорно
колички
полиетерно
за пещи,масло,
химическ
400
ециална грес за
SPEED2.6
сачмени лагери,
от -50
използва
до 120се
градуса
в металорежещи
С
машини, инструменти, при максимални обо
поликарбамид, РАО-естерно масло, 22
ециална грес за FOOD2
сачмени и ролкови
от -30лагери,
до 120 използва
градуса Ссе в случаиалуминиев
на контакткомплексен
с хранителни
сапун,
продукти,
бяло масло,
за хр

Греси на Стеалит, България
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Греси

Наименование
Температурен режим
Базово
Техническа
масло,спецификация
вискозитет на базовото масло (при 40 градуса С - кв.мм/с.)
Номенклатурен номер и разфасовка
Литол 24
от
Препоръчва
-25 до 120 градуса
се за умерени
С
натоварвания, с общо предназначение
11
110202-800г
110203-3кг
110204-9.5кг
рени натоварвания,
Калциева
подходяща
К-2
от
за-20
ниски
до 60
натоварвания,
градуса С бавни обороти,
калциев
обикновена
сапун, минерално
антифрикционна
масло, 32смаз
до
11
110206-800г
110207-3кг
110208-9.5кг

акто и за ниски
Графитна
натоварвания
К-2Г иотбързи
-20 дообороти,
60 градуса
подходяща
С
за ниски калциев
натоварвания
сапун,иминерално
бавни обороти,
масло,
за46
11
см
110210-800г
110211-3кг
110212-9.5кг

за умерени натоварвания,
Лител ЕР2, ЕР3
подходяща
от -30 до
също
130 за
градуса
високиС натоварвания илитиев
бързисапун,
обороти,
минерално
за лагери
масло,
и механи
150
1102
110214-9.5кг ЕР2
110215-3кг ЕР3
110216-9.5кг ЕР3
Препоръчва
Лител У-3
се за високи
от -30
натоварвания
до 120 градуса
и бързи
С
обороти, залитиев
всички сапун,
видовеминерално
лагери и шарнири
масло, 90
11
по
110218-800г
110219-3кг
110220-9.5кг
ания, подходяща
Лител
за високи
MS натоварвания
от -25 до 120
и бързи
градуса
обороти,
литиев
С
сапун,
за лагери
минерално
и карета
масло
на автомобили,
с добавка назамолибден
продълж
110

се за умерени Лител
натоварвания,
У-00
подходяща
от -20 до 120
за високи
градусанатоварвания
С
и бързи
литиев
обороти,
сапун, минерално
за централизирано
масло, 220
см
11
110291-9.5кг

2/2

