your global specialist

Vyšší rychlostí k vyšší efektivitě.
Speciální maziva pro železniční průmysl

Speciální maziva od Klüber Lubrication – pro větší
spolehlivost a účinnost
Speciální maziva společnosti Klüber Lubrication – pro vyšší spolehlivost a účinnost
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Volná trať s vysoce kvalitními speciálními mazivy

Mazání převodů
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Mazání ložisek trakčních motorů
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Mazání výhybek
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Se speciálními mazivy od Klüber Lubrication máte jistotu, že
bude fungovat složitá interakce mezi vlaky a infrastrukturou.
Se správným mazivem dokážete spolehlivě a účinně snížit
provozní náklady zajištěním odpovídajícího mazání u součástek podvozku, dveří a výhybek.

Optimálně vybaven našimi speciálními mazivy
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Pohon a podvozek
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Podvozek
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Vagony a spřáhla
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Infrastruktura
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Výroba a dílny
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Na cestě k úspěchu se správným mazivem
Pro zajištění správného časového plnění grafi konu je nutné,
aby kromě vlaků bezproblémově fungovala také železniční
infrastruktura. Přitom právě mazání výhybek hraje velkou roli.
Pokud je výhybka zablokována z důvodu nedostatečného mazání, může to mít dalekosáhlé následky pro celou železniční
síť. Nedostatečně mazaná výhybka je sice malou příčinou, ale
následkem toho může docházet k hodinovým zpožděním
v celé síti, rušení vlaků a velkému množství stížností cestujících.
V železničním průmyslu proto stále častěji převažuje holistický
pohled na náklady na údržbu a opravy. Jaký vliv mají jednotlivé faktory na systém jako celek? Použití zdánlivě cenově
výhodnějšího maziva může přinést úspory při mazání výhybek, nicméně ve fi nále může způsobit výrazně vyšší celkové
provozní náklady, zejména v případech, když má mazivo
malou výkonovou rezervu, kvůli které pak dojde ke zkrácení
intervalů domazávání
Výběr správného dodavatele maziv je klíčovým faktorem pro
splnění všech požadavků v železničním průmyslu.

Maziva od společnosti Klüber Lubrication: Individuální řešení pro maximální užitek
Speciální maziva společnosti Klüber Lubrication se od ostatních dodavatelů značně liší: Již více než 85 let soustředíme
svou pozornost na vysoce specifi cké požadavky uživatelů
z oblasti železničního průmyslu. Společně s vámi analyzujeme
požadavky, které vaše konstrukční díly kladou na mazivo, a na
jejich základě vypracováváme technickou specifi kaci pro vývoj
maziv.
Kromě vysoce kvalitních maziv na bázi ropných olejů vám tak
můžeme nabídnout širokou škálu vysoce výkonných syntetických speciálních maziv, která pomáhají zvyšovat efektivitu kolejových vozidel a prodlužují provozuschopnost infrastruktury.
Díky našim speciálním mazivům dokážete prodloužit intervaly
mezi údržbami a snížit požadovaná množství maziv. Pomocí
našich rychle odbouratelných maziv šetrných k životnímu prostředí významně podporujeme vaše ekologické úsilí.

Jsme tam, kde jste vy
Naším cílem je poskytnout vám vysoce kvalitní maziva kdekoli
na světě společně s vysokou technickou odborností typickou
pro společnost Klüber Lubrication. Tohoto cíle dosahujeme
díky celosvětové síti výrobních a odbytových společností, díky
kompetentním obchodním partnerům a v neposlední řadě
také díky našim vysoce specializovaným odborníkům, kteří
jsou připraveni reagovat na vaše individuální požadavky.
V této brožuře jsme pro Vás připravili výběr speciálních maziv
s přehledným uspořádáním podle konstrukčních skupin a jednotlivých dílů. Tato maziva se již po dlouhou dobu osvědčují
při mazání jednotlivých součástí vlaků a výhybek.
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Mazání převodů
výkonnosti jsou tyto převodové oleje odpovědí na mnoho
různých požadavků. Všechny naše převodové oleje pro použití
na železnici jsou plně syntetické a jsou na bázi polyalfaolefinů
(PAO):

Pour
point
ve °C

Kinematická
viskozita
při 40 °C
v mm²/s

Kinematická
viskozita
při 100 °C
v mm²/s

Viskozitní
index

Odolnost proti
šedým flekům

Protizáděrová
únosnost dle
API GL5

Vlastnosti
produktu

Klübersynth GE 4
75 W 90

– 42

130

18

≥ 150

Vysoká
GFT ≥ 10

Prošel

Teplotní rozsah
od –40 °C
do +150 °C

Klübersynth LEG 4
75 W 90

– 60

Vysoká
GFT ≥ 10

Prošel

Klübersynth GE 4
80 W 140

– 30

90

250

14.5

30

Převodové oleje od společnosti Klüber Lubrication určené pro
železniční vozidla mají vysokou protizáděrovou únosnost API GL5, a lze je proto použít pro převody s požadavky API GL-4 nebo
API GL-5. Pomáhají chránit převodová soukolí a valivá ložiska
před opotřebením a přispívají tak k delší životnosti mazaných
součástí. Naše převodové oleje rovněž vykazují vysokou odolnost
proti šedým flekům GFT ≥ 10 podle FVA 54/7, což představuje
dostatečnou ochranu pro ozubená kola náchylná k tomuto druhu
poškození. Naše produkty vyvíjíme tak, aby vytvářely spolehlivý
mazací film i při nízkých rychlostech.

≥ 170

≥ 150

Vysoká
GFT ≥ 10

Prošel

Vysoký výkon
při nízkých
teplotách
Pro velmi vysoké zátěže

Není „75 W 90“ jako „75 W 90“

2. Stabilita ve střihu

Převodových olejů s označením „75 W 90” je mnoho druhů. Jaký
je ale mezi nimi rozdíl? Plně syntetické převodové oleje od firmy
Klüber Lubrication obsahují základové oleje na bázi polyalfaolefinu
(PAO). Jsou vyvinuty speciálně pro potřeby železničního průmyslu
a neobsahují zlvyšovače viskozity. Co to pro vás znamená?
Množství olejů s označením „75 W 90” běžně dostupných na trhu
obsahuje základové oleje, u nichž je viskozita nastavena pomocí
značného podílu zvyšovačů viskozity na bázi polymerů. Tyto
produkty byly vyvinuty s ohledem na požadavky automobilového
průmyslu. I když jsou levné, mají několik velkých nevýhod v porovnání s našimi produkty bez polymerů.

Kromě své omezené teplotní stability nemají polymerové
zvyšovače viskozity žádnou zřetelnou stabilitu ve střihu. Jak je
vidět na grafu níže, vyskytující se u železniční převodovky mají
tendenci roztrhat strukturu obsaženého polymeru, což vede ke
snížení viskozity – olej je řidší.

1. Oxidační stabilita
Jak ukazuje následující diagram, převodové oleje obsahující
polymery vykazují jasné známky stárnutí ve formě změn molekulární struktury polymerů, která vede k vyšší viskozitě – olej tak
„houstne“. Navíc jak se značným způsobem změní polymer,
mění se i vlastnosti oleje. Následující graf ukazuje změnu viskozity při zvýšené oxidační zátěži.
Požadavky na CLP oleje specifikují, že viskozita nesmí růst o více
než 6%. Naše převodové oleje tuto podmínku splňují.
Oproti tomu viskozita olejů obsahující polymery často vzroste
až o 15 – 20 %.
Klübersynth GE 4 75W90 a konkurenční produkty
Odolnost vůči stárnutí
40

30
25
20
15
10

Požadavky dle
DIN 51617-3

Nárůst viskozity při 100 °C [%]

35

Převodové oleje obsahující polymery:
Velmi nízká odolnost vůči stárnutí

120
110
100
90

Převodové oleje obsahující polymery:
nízká stabilita ve střihu

80
70
60

nový olej

po 4 h

po 8 h

po 20 h

Klübersynth GE 4 75 W 90
Konkurenční olej A (75 W 90)
Konkurenční olej B (75 W 90)
VKA stabilita ve střihu 1,450 U/min, 5,000 N, 60 °C, DIN 51350-6

Negativní účinky polymerových zvyšovačů viskozity popsané v
bodech 1 a 2 zhoršují výkon převodových olejů. Čím déle tyto
oleje používáte, tím více se mění jejich vlastnosti. Čím vyšší jsou
teploty oleje v olejové vaně a zátěž ve střihu, kterým je vystaven,
tím více jsou ovlivněny oleje obsahující zlepšovače viskozity.
Oleje vyvinuté společností Klüber Lubrication tyto negativní
vlastnosti nemají.

20.4
17.4

≤6

≤6

CLP oleje
EP oleje

Klübersynth
GE 4 75 W 90
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Konkurenční
Konkurenční
olej A (75 W 90) olej B (75 W 90)

Odolnost vůči stárnutí 312 h, 95 °C, DIN EN ISO 4163-4
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Klübersynth GE 4 75W90 a konkurenční produkty
Stabilita ve střihu

Viskozita při 40 °C [%]

Převody kolejových vozidel jsou vystaveny velkému namáhání:
vysokému zatížení, vysokým otáčkám, vibracím a extrémně
se měnícím teplotám. Společnost Klüber Lubrication vyvinula
řadu vysoce výkonných převodovkových olejů zajišťujících, že
převodovky dokážoutyto výzvy splnit. Díky své nadprůměrné

Co to pro vás znamená v praxi?
Naše převodové oleje určené pro železniční provoz umožňují
mnohem delší intervaly mezi výměnami díky tomu, že se oxidace
a stabilita ve střihu našich maziv se nemění, popřípadě jen
nepatrně.
Delší
intervaly
výměny oleje

Snížené
náklady na
údržbu

Nižší náklady
na životní
cyklus
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Prodleva

Soll-Temperatur
Požadovaná
teplota

Ist-Temperatur
Naměřená teplota

5,740

6.0 h

1.3 h

100
6.0 h
100

100

Regensimulation
Simulace deště

3,360

Cykly

6.0 h

1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Speciální mazací olej:
Klüberbio ALO 32-4000
Doba zkoušky:
130 h
Počet cyklů:
10,000
Zkušební dráha:
105 mm, sinusoidní
Třecí síla [N]

Produkt Klüberbio ALO 32-4000 si zachovává svoje výkonové charakteristiky
také po provedených simulacích deště.
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6.0 h

Mazivo ISOFLEX TOPAS L 152 je nejlepším řešením pro trakční
motory, u kterých není teplota ložisek o moc vyšší než 100°C. Na
základě optimalizovaného odlučování oleje zajišťuje toto plně syntetické plastické mazivo na valivá ložiska kontinuální zásobování
valivých kontaktů olejem také u ložisek s přímkovým stykem jako
např. u válečkových ložisek. Kromě toho má produkt
ISOFLEX TOPAS L 152 velmi dobrou odolnost proti stárnutí
a oxidaci Dobrá ochrana proti opotřebení při různých otáčkách
a pro různé stupně namáhání doplňuje profil tohoto speciálního
plastického maziva Produkt ISOFLEX TOPAS L 152 se dlouhodobě osvědčuje při různých aplikacích v praxi pro vysokorychlostní vlaky, lokomotivy a tramvaje Plastické mazivo si zachovává
svoje mazací schopnosti a zůstává vláčné i po mnoha letech
používání Na základě použití plně syntetického základového oleje
v kombinaci s naším speciálním zpevňovadlem na bázi lithného
mýdla má produkt ISOFLEX TOPAS L 152 minimální součinitele
tření i při teplotách do -50 °C, čímž umožňuje bezpečný rozběh
trakčního motoru také v klimaticky nepříznivých oblastech.

Regensimulation
imzkušebním
Weichenprüfstand
Simulace
deště na
zařízení pro výhybky

100
6.0 h

Proven fully synthetic grease

odbouratelná a zároveň vykazují vysoký výkon. Nejdůležitějším
úkolem vysoce výkonného maziva na výhybky je umožnit nízké
síly potřebné pro přestavení výhybek po co nejdelší časové období. Je velmi obtížné provádět měření přestavných sil na skutečné
výhybce po delší dobu. Proto jsme pro naše zákazníky vyvinuli
speciální zkušební zařízení, abychom mohli simulovat aktuální
Aby mazivo na výhybky umožňovalo dlouhé intervaly domazávání, podmínky a měřit síly při každém cyklu přestavení výhybky. Proto
musí mít určité vlastnosti. K nim patří nízký součinitel tření, vysoká je možné realizovat různé zkušební cykly a simulovat specifické
ochrana proti opotřebení a korozi, dobrá adheze na stoličkách,
podmínky z praxe. Pomocí našeho zkušebního zařízení na výhybvelmi dobrá odolnost proti působení vody, vysoká odolnost proti
ky dokážeme měřit přestavné síly při různých teplotách.
ultrafialovému záření, snadná aplikace, a to i při nízkých teplotách
Dalším důležitým aspektem jsou stále rostoucí požadavky na
ochranu životního prostředí
V průběhu třicetiminutové simulace deště je možné stanovit vliv
Konvenční biologicky odbouratelná maziva jsou však často méně deště na přestavné síly. Pokusy ukazují, že naše maziva na výhyvýkonná než standardní maziva. Velkou výzvou při vývoji našich
bky jako např. Klüberbio ALO 32-4000 poskytují velmi dobrou
maziv na výhybky bylo zkombinovat rychlou biologickou odbouochranu proti korozi a za deště dochází pouze k malému zvýšení
ratelnost a vysoký výkon. To se nám podařilo - všechna naše
třecích sil. Dobrá ochrana proti korozi byla prokázána také při
maziva na výhybky jsou podle normy OECD 301 biologicky rychle zkouškách na stoličkách.

100

Celkové provozní náklady (TCO, Total Cost of Ownership) trakčního motoru vyplývají především ze životnosti jeho ložisek, protože
jejich výměna je nákladově i časově velmi náročná Protože tyto
náročné pracovní úkony výrazně zvyšují celkové náklady, je zde
velký rozdíl, zda je životnost ložisek 1 milion nebo 3 miliony kilometrů Společnost Klüber Lubrication poskytuje pro mazání ložisek
trakčních motorů dva různé produktové koncepty:

Pro ložiska, která pracují v teplotách dlouhodobě výrazně
překračujících 100 °C, doporučujeme používat náš patentovaný
koncept hybridního plastického maziva Klübersynth BHP 72102. Toto syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání
je určeno pro vysoce namáhaná valivá ložiska v trakčních
motorech. Kromě vynikajících protiotěrových a protikorozních
vlastností nabízí mazivo Klübersynth BHP 72-102 vynikající
odolnost vůči stárnutí a oxidaci. Tím zajišťuje velmi dobrou
disponibilitu konstrukčních dílů také i v silně korozívním prostředí
a při silných vibracích. Mazivo Klübersynth BHP 72-102
umožňuje mnohem delší intervaly domazávání, než konvenční
maziva. Toto výkonné hybridní mazivo bylo otestováno v praxi,
kde dokázalo fungovat bez domazávání po více než 1 milion
ujetých kilometrů.

Jedním z nejdůležitějších úkolů provozovatelů železnic a její infrastruktury v oblasti údržby je zajistit bezporuchovou funkci výhybek
za všech povětrnostních podmínek - v horku, zimě nebo za deště.
Vhodná vysoce výkonná maziva na výhybky zvyšují spolehlivost
výhybek a kladně ovlivňují celkové náklady.

6.0 h

Hlavní faktory ovlivňující celkové provozní náklady
trakčního motoru

Hybridní plastické mazivo s vysokým výkonem

300
4.5 h

Maziva používaná v trakčních motorech musí splňovat velmi přísné požadavky. Musí spolehlivě fungovat při nízkých či vysokých
teplotách, měnících se rychlostech a vibracích. Je proto doporučeno používat pouze maziva, která prokázala svou schopnost
vypořádat se s těmito požadavky v praxi. Velké množství našich
zákazníků z celého světa mají velmi pozitivní zkušenosti s našimi
speciálními mazivy a rovněž provádí analýzy použitých maziv
u různých nájezdů. Tyto analýzy ukazují, že naše maziva pracují
spolehlivě v trakčních motorech i při velkém nájezdu.

Mazání výhybek

Teplota [°C]

Mazání ložisek trakčních motorů

Rychlost:
50 mm/s s prodlevou
mezi cykly
Zatížení:
450 N
Vypínací síla:
950 N

Max. Reibungskraft
Max. třecí síla

Díky tomuto zkušebnímu zařízení se nám podařilo vyvinout portfolio maziv pro mazání výhybek, které pokrývá nejrůznější
požadavky provozovatelů železniční infrastruktury (viz kapitola o infrastruktuře na str. 16).
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Trolejové vedení

Optimálně vybaven našimi
speciálními mazivy

Vzduchový kompresor
Dveře
Brzda
Podvozek
Trakční motor
Převodovka
Okolek
Automatické spřáhlo
8
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Pohon a podvozek
Konstrukční skupina

Oblast použití

Vlastnosti maziva

Product

Benefits for your application

Ložiska trakčního
motoru

Teplotní oblast použití
dlouhodobě < 100 °C

Plně syntetický uhlovodík
s lithným mýdlem

ISOFLEX TOPAS L 152

–– Prodloužené intervaly domazávání
–– Dobrá tepelná odolnost
–– Nízké rozběhové momenty při nízkých teplotách
–– Dlouhodobě testováno a úspěšně používáno u mnoha prvovýrobců a provozovatelů zařízení

Teplotní oblast použití
dlouhodobě > 100 °C

Směs PFPE / esterový olej s PTFE,
polymočovina jako zpevňovadlo

Klübersynth BHP 72-102

–– Vysoce účinný produkt při vysokých teplotách ložisek
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Úspěšně používáno mezinárodní výrobci OEM jako Bombardier, TSA, VEM, Skoda Electric a
provozovatelů zařízení

Plně syntetický polyalfaolefin (PAO)

Klübersynth GE 4 75 W 90

–– Plně syntetický převodový olej se speciálně vyvinutým balíčkem aditiv pro velmi vysokou teplotní
odolnost
–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu
–– Mazivo je schválené pro používání důležitými výrobci převodovek, jako například Voith Turbo, Watteeuw, Siemens-Flender a provozovateli jako Deutsche Bahn

Klübersynth GE 4 80 W 140

–– Plně syntetický převodový olej se speciálně vyvinutým balíčkem aditiv pro velmi vysokou teplotní
odolnost
–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu

Plně syntetický polyalfaolefin (PAO)

Klübersynth LEG 4 75 W 90

–– Plně syntetický převodový olej pro nízkoteplotní aplikace, bod tuhnutí <-60 ° C
–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu

Pohony soukolí
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Ložiska dvojkolí

Šroubová spojení pouzder
ložisek dvojkolí

Barnaté komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
maziv

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Umožňuje snadné uvolnění šroubů i po dlouhodobém používání
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Zubová naklápěcí spojka

Ozubení

Lithné komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
látek

Klüberlub BE 41-1501

–– Plastické mazivo pro velmi vysoká zatížení
–– Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv, EP a AW aditiv
–– Malá separace oleje
–– Dlouhodobé praktické zkušenosti

Kotoučová brzda

Čepy, pouzdra, kluzná
vedení

Barnaté komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
maziv

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Velmi adhezní montážní plastické mazivo
–– Umožňuje snadné uvolnění šroubů i po dlouhodobém používání
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Špalíková brzda

Kluzná ložiska, tyčová
ústrojí, vedení, šroubová
spojení

Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462

–– Světlé, velmi adhezní plastické mazivo s dobrou roztíratelností
–– Zajišťuje snadné uvolnění spojovacích prvků
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi

© Motiv trakční motor – Bombardier Transportation, TSA, VEM.
©Motiv zubová naklápěcí spojka - RENK Aktiengesellschaft, Werk Rheine.
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Podvozek
Konstrukční skupina

Oblast použití

Vlastnosti maziva

Produkt

Výhody použití / užitek

Podvozek

Šroubová a svorníková
spojení

Barnaté komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
látek

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Umožňuje snadné uvolnění spojovacích prvků i po dlouhé době
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Šroubová a svorníková
spojení ze speciální oceli

PAO + ropný olej s lithným komplexním
mýdlem jako zpevňovadlem a světlými
pevnými mazivy

DUOTEMPI PMY 45

–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– Umožňuje snadné uvolnění spojovacích prvků i po dlouhé době
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií

Kola podvozku

Okolky

Esterový olej s pevnými mazivy
a bentonitem jako zpevňovadlem

Klüberrail LEA 62-2000

–– Tekuté plastické mazivo s možností rozprašování
–– Žádné odstřikování z okolků kol, a to ani při vysokých rychlostech
–– Dobrá ochrana proti opotřebení
–– Dobrá odolnost proti vodě
–– Biologicky rychle odbouratelný základový olej podle OECD 301 F zajišťuje ekologický provoz

Osy

Nalisování kol podvozku

Barnaté komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

ALTEMP Q NB 50

–– Stejnoměrný tlak na kolo díky vysoké kapacitě absorpce tlaku
–– Nízký součinitel tření umožňuje snížit montážní síly
–– Čistý provoz díky světlé barvě maziva
–– Dobrá odolnost proti vodě a médiím
–– Chrání před tribokorozí

1.

2.

© Motiv kola podvozku - BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
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Vagony a spřáhla
Konstrukční skupina

Oblast použití

Vlastnosti maziva

Produkt

Výhody použití / užitek

Dveře

Těsnění, T > −25 °C

PFPE olej s obsahem PTFE

BARRIERTA L 25 DL

Těsnění, T < −25 °C

PFPE olej s obsahem PTFE

BARRIERTA KL 092

–
–
–
–
–
–

Nízký rozběhový třecí moment i při nízkých teplotách
Zajišťuje nízké síly zavírání a otevírání dveří, zejména při nízkých teplotách
Hladké otevírání a zavírání dveří zejména při nízkých teplotách
Prodlužuje životnosti těsnění na základě dobré ochrany proti UV záření
Neutrální chování vůči těsněním na bázi EPDM a silikonu
Produkt neobsahuje silikon, proto neovlivňuje procesy při opraváchnátěrů dílů karoserie

Lineární vedení, vřetena
pohonů

Směs lithného mýdla
s ropným olejem / ester

ISOFLEX LDS 18 Spezial A

–
–
–
–
–

Dynamicky lehké plastické mazivo pro dlouhodobé mazání
Dobrá ochrana proti korozi
Dobrá odolnost proti působení vody
Nízké součinitele tření při vysokých otáčkách
Nízký rozběhový třecí moment i při nízkých teplotách

Kluzné plochy, blokování,
pružiny, hvězdicová kola,
montážní kolejnice, torzní
pružiny

Barnaté komplexní mýdlo
s uhlovodíkovým olejem

ISOFLEX TOPAS NB 52

–
–
–
–
–
–

Plně syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání s dobrou ochranu proti opotřebení
Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
Dobré vlastnosti za nízkých teplot
Na základě dobrého vázání oleje nedochází k jeho skápnutí ani při vysokých teplotách
Úspěšné používání u mnoha prvovýrobců a provozovatelů zařízení
K dispozici také ve spreji

Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462

–
–
–
–
–

Vysoce adhezní plastické mazivo
Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv
Dobrá ochrana proti korozi
Neskapává ani při vysokých teplotách
K dispozici také ve spreji

Vápenaté mýdlo s esterovým olejem
a pevnými mazivy

Klüberbio AG 39-602

–
–
–
–
–
–

Biologicky odbouratelný produkt podle normy OECD 301 F pro ekologický provoz
Základový olej na bázi přírodních surovin
Základový olej složený z přírodních olejů
Dobrá adheze a odolnost proti působení vody
Produkt neskapává ani při vyšších teplotách
Dobrá ochrana proti korozi

Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462

–
–
–
–
–

Vysoce adhezní plastické mazivo
Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv
Dobrá ochrana proti korozi
Neskapává ani při vysokých teplotách
K dispozici také ve spreji

Vápenaté mýdlo s esterovým olejem
a pevnými mazivy

Klüberbio AG 39-602

–
–
–
–
–
–

Biologicky odbouratelný produkt podle normy OECD 301 F pro ekologický provoz
Základový olej na bázi přírodních surovin
Základový olej složený z přírodních olejů
Dobrá adheze a odolnost proti působení vody
Produkt neskapává ani při vyšších teplotách
Dobrá ochrana proti korozi

Vápenaté komplexní mýdlo
s uhlovodíkovým olejem

ISOLFEX TOPAS NCA 52

– Hladké fungování i při nízkých teplotách do -50 °C
– Dobrá ochrana proti korozi
– Velmi dobrá ochrana proti opotřebení

Aditivovaný uhlovodíkový olej

Klüber Summit SH 46 / 68

– Plně syntetický olej s rozšířenými intervaly domazávání
– Vysoká stabilita proti odparu
– Malá tvorba oxidačních zbytků v olejovém okruhu

Aditivovaný esterový olej

Klüber Summit Ultima 46 / 68

– Plně syntetický olej s podstatně rozšířenými intervaly domazávání
– Vysoká stabilita proti odparu a tím čistý tlakový vzduch (bez obsahu oleje)
– Malá tvorba oxidačních zbytků v olejovém okruhu

Talíře nárazníků

Šroubové spřáhlo

Automatické spřáhlo

Vzduchový kompresor
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Spřáhla, hlava spřáhla,
hlavní šrouby, tyč spřáhla,
elektronická spřáhla, atd.
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Infrastruktura
Konstrukční skupina

Oblast použití

Vlastnosti maziva

Produkt

Výhody použití / užitek

Výhybky

Stoličky – nanášení
rozprašovacím přístrojem
až do -20 °C

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
velmi nízká viskozita

Klüberrail AL 32-2000

Stoličky – nanášení
rozprašovacím přístrojem
nebo štětcem až do -10 °C

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
nízká viskozita

Klüberrail AL 32-3000

–– Dobrá snášenlivost se životním prostředím, biologicky rychle odbouratelný produkt podle normy OECD
301 F
–– Malé přestavné síly výhybek také při nízkých teplotách
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Velmi dobrá aplikace pomocí přenosných rozprašovacích přístrojů

Stoličky – nanášení
štětcem

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
lehce viskózní konzistence

Klüberbio ALO 32-4000

–– Dobrá snášenlivost se životním prostředím, biologicky rychle odbouratelný produkt podle normy OECD
301 F
–– Malé přestavné síly výhybek také při nízkých teplotách
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Aplikace převážně pomocí štětce

Kolejnice

Pojížděná hrana kolejnice,
stacionární mazací systém

Esterový olej s pevnými mazivy a bentonitem jako zpevňovadlem

Klüberrail AE 62-21

–– Dobrá adheze
–– Žádné odstřikování z okolků kol, a to ani při vysokých rychlostech
–– Dobrá čerpatelnost v mazacích systémech
–– biologicky rychle odbouratelný základový olej podle OECD 301 F zajišťuje ekologický provoz

2.

Vedení proudu

Trolejový drát – zima

Esterový olej s vápenatým mýdlem a
pevnými mazivy

Klüberbio LO 32-2500

–– Významné snížení opotřebení na trolejovém vedení
–– Produkt neskapává
–– Snížené jiskření
–– Produkt snižuje rozkmitání trolejového vedení
–– Odolný proti smývání deštěm

3.

Elektrické kontakty

Bez teplotního namáhání

Lithné speciální mýdlo s plně
syntetickým uhlovodíkem

Klüberlectric KR 44-402

–– Snižuje zásuvné a spínací síly
–– Snižuje třecí korozi
–– Velmi dobrá ochrana proti korozi pro měděné, pocínované a stříbrné povrchy
–– Výrazně delší životnost na základě vynikající odolnosti proti stárnutí a oxidaci
–– Dobrá snášenlivost s plasty

S teplotním namáháním

PTFE s olejem na bázi PFPE

BARRIERTA KM 192

–– Velmi dobrá teplotní odolnost
–– Snižuje spínací síly
–– Výrazně delší životnost na základě vynikající stability proti stárnutí a oxidaci
–– Dobrá snášenlivost s plasty

Eskalátor

Převodová skříň

Plně syntetický polyglykolový olej s
technologií KlüberComp Lube

Klübersynth GH 6

–– Plně syntetický převodový olej s vysokým účinkem
–– Vysoká ochrana proti opotřebení
–– Snižuje tření a teploty
–– Výtečná odolnost vůči zadírání
–– Dobrá snášenlivost s elastomery
–– Skvělá odolnost proti stárnutí a oxidaci

Venkovní eskalátory

Řetěz

Ropný olej

Klüberoil C 1-150

–– Velmi dobrá odolnost vůči korozi a opotřebení
–– Tlumení hluku
–– Dobrá vzlínavost a penetrace
–– Dobrá odolnost proti vodě, médiím a slané vodě

Vnitřní eskalátory

Řetěz

Plně syntetický olej na bázi směsi polyalfaolefinu a esteru

HOTEMP 2000

–– Plně syntetický řetězový olej
–– Velmi dobrá přilnavost
–– Dobré vlastnosti tečení a penetrace
–– Hladký provoz řetězu s tlumením hluku
–– Dlouhodobý mazací účinek a nízká spotřeba oleje

1.

4.
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Výroba a dílny
Oblast použití

Vlastnosti
maziva

Produkt

Výhody použití / užitek

Šrouby a svorníky,
řetězy, zámky, panty,
bovdeny

Mazací olej,
ochrana,
odstranění rzi,
řezný olej

QUIETSCH-EX

–
–
–
–
–

Obráběcí stroje

Montážní pasta

ALTEMP Q NB 50

– Dlouhá životnost díky dobré odolnosti proti vodě a médiím
– Brání před korozí třením
– Snižuje montážní síly a utahovací momenty šroubů

Stroje, zařízení, díly

Protikorozní
ochrana

Klübersynth MZ 4-17

–
–
–
–
–

Pro první a zároveň ochranné mazání
Dobrá protikorozní ochrana
Bez tvorby zbytků a lakových usazenin
Bez rozpouštědel
K dispozici také ve spreji
Optimální mazání v režimu smíšeného tření
obrá odolnost vůči tření a snížená teplota dílů
Snížené opotřebení díky skvělé mazivosti
Delší životnost valivých ložisek díky dobré ochraně proti opotřebení
Dobrá ochrana před třením, rzí a korozí

Proniká a vypuzuje vodu
Vnikne i do velmi malých mezer
Dobrá ochrana proti korozi
Čisté řezy při vrtání a řezání
Nedestruktivní demontáž rezavých dílů

Valivá a kluzná ložiska,
okraje ozubených kol,
ozubené segmenty

Univerzální plastické mazivo

MICROLUBE GL 261
Klüberplex BEM 41-132

–
–
–
–
–

Ložiska vřeten

Plastické mazivo

ISOFLEX NBU 15

– Ložiska v nepřímo poháněných vřetenech
– Dlouhá životnost dílů díky vysoké zatížitelnosti a protikorozní
ochraně
– Vysoká odolnost vodě a chladicím mazivům
– Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťující dlouhodobé mazání nebo
mazání po celou dobu životnosti dílů
– Pro součinitele rychlosti až do 1.600.000 mm x min-1

Pro převody vrtacích a
obráběcích hlav

Plastické mazivo

ISOFLEX TOPAS NB 52

– Delší životnost komponent díky dobré zatížitelnosti a protikorozní
ochraně
– Vysoká odolnost vodě a chladicím mazivům
– Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťující dlouhodobé mazání nebo
mazání po celou dobu životnosti dílů

Vydavatel a autorská práva:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Dotisk, i částečný, je povolen pouze při uvedení zdroje
a zaslání dokladového výtisku a pouze po dohodě se
společností Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založené
na našich všeobecných zkušenostech a znalostech
v době zveřejnění. Tento dokument má technicky
vzdělanému čtenáři poskytnout informace pro možná
použití. Informace však neobsahují žádné zajištění
vlastností nebo záruku vhodnosti produktu pro jednotlivé případy. Uživatele nezbavují toho, aby nejdříve
odzkoušel použití vybraného produktu pomocí zkoušky.
Všechny údaje jsou orientační a závisí na složení maziva, předpokládaném účelu použití a technice aplikace.
Maziva mění podle druhu mechanického, dynamického,
chemického a teplotního namáhání a v závislosti na
teplotě, tlaku a čase svoje technické parametry. Tyto
změny mohou mít vliv na funkci konstrukčních dílů.
Doporučujeme individuální poradenský rozhovor a na
přání a podle možnosti dodáme k dispozici zkušební
vzorky.
Produkty společnosti Klüber jsou neustále zdokonalovány. Proto si společnost Klüber Lubrication vyhrazuje
právo kdykoliv změnit všechny technické údaje v této
tiskovině bez předchozího upozornění.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Spolková republika Německo
Soudní příslušnost Mnichov
HRA 46624
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© Motive train: Bombardier Transportation
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Prostřednictvím osobní péče a poradenství
pomáháme našim zákazníkům k úspěchu – po celém světě, ve všech průmyslových
odvětvích. Pomocí sofistikovaných inženýrskotechnických konceptů a se zkušenými
kompetentními spolupracovnicemi a spolupracovníky již po více než 80 let poskytujeme
řešení pro rostoucí požadavky na výkonná a ekonomická speciální maziva.

