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Hur ofta behöver du stoppa produktionen för 
att byta ut slitna axlar och bussningar på mobil 
utrustning under jord? 

Det kan ge vem som helst huvudvärk. Det hindrar inte bara produktionen, byten  
kostar dessutom pengar. Det är en lose-lose-situation. 

Men tänk om axlarna och bussningarna kunde hålla längre?

Det kan de, om du använder rätt fett på de länkande och oscillerande lederna.

Här är några saker att hålla utkik efter:

• Förbättrat skydd mot vattenursköljning. Vattnet som används för att rengöra, underhålla och driva 
mobil utrustning sköljer också bort fettet från dina axlar och bussningar. Därför bör du se till att ditt 
smörjfett innehåller ingredienser som högkvalitativ mineralolja och ett speciellt förtjockningsmedel av 
kalciumtvål. De här ingredienserna hjälper till att förhindra att smörjfettet sköljs bort så lätt. 

• Tillsatser som skyddar mot slitage och som klarar av extremt tryck. Axlarna på mobil utrustning utsätts 
för friktion metall mot metall vid lastning, transport och tippning. Fasta tillsatser – som de fasta  
smörjmedlen 1 % grafit och 5 % molybdendisulfid samt tillsatser som klarar av extremt tryck –  
erbjuder utmärkt slitageskydd.  

Det är viktigt att förlänga livslängden på utrustningen. Därför innehåller Klüberplex EM 91-152 högkvalita-
tiv mineralolja och ett förtjockningsmedel av kalciumtvål som skyddar mot vattenursköljning OCH fasta  
tillsatser för ökat slitageskydd.

Vi jämförde Klüberplex EM 91-152 med en premiumprodukt från en konkurrent på en identisk maskin 
under 12 månader. Maskinen som använde sig av konkurrentens produkt behövde byta oscillationssats 
fyra gånger – en gång var tredje månad. Maskinen som använde Klüberplex EM 91-152 behövde  
däremot bara tre byten – ett var fjärde månad. Det innebar en kostnadsbesparing på cirka 25 procent.  

Så rätt produkt innebär förlängd livslängd, minskade underhållskostnader OCH mer produktion. Och 
mindre frustration.  
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