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Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia, lepsza sprawność 

Producenci żywności wiedzą, że dobra receptura to podstawa
dobrego produktu. Dotyczy to zarówno składników stosowa-
nych do produktów mięsnych, piekarniczych, mleczarskich, 
napojów jak i materiałów eksploatacyjnych stosowanych
w zakładzie.

Opłaca się wybrać właściwy środek smarny o sprawdzo-
nej recepturze. Klüber Lubrication oferuje środki smarne H1 
spełniające Państwa wymagania.

Środki smarne dla przemysłu spożywczego należą do różnych kategorii, w zależności od konkretnych wymagań.
Najważniejsze z nich to między innymi:

NSF H1 Środki smarne do zastosowań, w których może dojść do incydentalnego kontaktu z produktem spożywczym.

NSF H2 Środki smarne, które nie mogą mieć kontaktu z produktem spożywczym.

NSF H3 Oleje rozpuszczalne, które są stosowane jako środek antykorozyjny do haków i noży. Przed użyciem należy je usunąć z 
powierzchni, gdyż nie mogą mieć kontaktu z produktami spożywczymi.

NSF 3H Środki antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu produktów spożywczych do twardych powierzchni, takich jak blachy do 
pieczenia, noże itp.

NSF HT-1 Płyny przenoszące ciepło, które mogą mieć przypadkowy kontakt z produktami spożywczymi.

HACCP Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Jeśli chodzi o środki smarne, HACCP ma na celu wykluczenie od samego 
początku w analizie zagrożeń wszelkich zdarzeń, które mogą spowodować zanieczyszczenie.

EHEDG Europejska Grupa Projektowa Urządzeń Higienicznych. Organizacja mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
poprzez poprawę inżynierii higienicznej i planowania we wszystkich obszarach przetwarzania żywności.

ISO 21469 Międzynarodowy standard dla środków smarnych. Norma ta określa wymagania higieniczne dotyczące formulacji, produk-
cji i stosowania środków smarnych mających incydentalny kontakt z produktem.

Higieniczny proces, potwierdzony certyfikatami

ISO 21469 to międzynarodowa norma określająca wymogi hi-
gieniczne dotyczące receptury, produkcji i stosowania środków 
smarnych H1 w przemyśle spożywczym.  Spółka Klüber Lub-
rication była jedną z pierwszych, które potrafiły spełnić surowe 
wymagania normy i posiada więcej certyfikowanych zakładów 
niż jakakolwiek inna firma.
 

Klüber Lubrication dostarcza pełną gamę produktów 
dla przemysłu spożywczego objętych wymaganymi 
rejestracjami.

Produkcja z wysokowydajnymi środkami H1

Warto używać wysokowydajnych środków 
smarnych

W długiej perspektywie, inwestycja w wysokiej jakości środki 
smarne zwróci się w postaci oszczędności na utrzymaniu 
i kosztach operacyjnych.  Możemy zaoferować właściwe 
rozwiązanie do niemal każdego zastosowania. Jeżeli dana 
część lub element nie występuje w niniejszej broszurze, prosi-
my zasięgnąć rady jednego z naszych specjalistów.

Jesteśmy tam, gdzie Państwo

Naszym celem jest oferować Państwu wysokiej jakości spe-
cjalistyczne środki smarne i usługi na całym świecie w oparciu 
o wysokie kompetencje techniczne, z których znana jest firma 
Klüber Lubrication. Cel ten realizujemy za pośrednictwem na-
szej światowej sieci spółek produkcyjnych i handlowych, kom-
petentnych dealerów i, co nie mniej ważne, wysoce wyspecjali-
zowanych ekspertów gotowych spełnić Państwa indywidualne 
wymagania.

3



Środki smarne do łożysk tocznych, ślizgowych
i prowadnic liniowych 

Poza podstawową funkcją umożliwiania ruchu maszyn, 
łożyska toczne, ślizgowe i prowadnice liniowe stosowane w 
przemyśle spożywczym muszą prawidłowo funkcjonować mimo 
oddziaływania czynników otoczenia, takich jak woda, para, środki 

czyszczące, czy też wysoka bądź niska temperatura. Właściwy 
dobór środka smarnego odpornego na te warunki ma kluczowe 
znaczenie dla obniżenia kosztów utrzymania ruchu i unikania 
nieplanowanych przestojów maszyn.

Zastosowania Produkt Klasa
NLGI 
wg
DIN 
51818 

Zakres
temperatury
pracy

Lepkość
oleju
bazowego

Współ-
czynnik 
prędkości* 
[mm × min–1]

Olej
ba-
zowy

Zagę-
szczacz

Numer
rejes-
tracji 
NSF 
H1Od

[°C]
Do
 [°C]

ok.
40 °C
[mm²/s]

Temperatury do 
160 °C

Prędkości niskie
i średnie

Klüberfood NH1 94-301 1 –40 140 300 400,000 PAO Kompleks
wapniowy

140682

Klüberfood NH1 94-402 1 – 2 –30 160 400 300,000 PAO Kompleks
wapniowy

139051

Klüberfood NH1 74-401 1 –40 160 400 500,000 PAO Polimocz-
nik

154567

Klüberfood NH1 34-401 1 –30 140 400 500,000 PAO Kompleks
wapniowy

149161

Klübersynth UH1 14-222 2 –25 120 260 400,000 PAO Kompleks
glinu

128827

Klübersynth UH1 64-1302 2 –10 150 1,300 100,000 PAO Krzemian 136697

Temperatury
do –50 °C

Wysokie 
prędkości

Klüberalfa BF 83-102 2 –50 200 110 1,000,000 PFPE PTFE 139418

Klübersynth UH1 14-31 1 –45 120 30 700,000 PAO, 
estro-
wy

Kompleks
glinu

056356

Klüberfood NH1 94-51 1 –40 120 50 500,000 PAO Kompleks
wapniowy

158140

Klüberfood NH1 94-52 2 –40 120 50 500,000 PAO Kompleks
wapniowy

160333

Klübersynth UH1 14-151 1 –45 120 150 500,000 PAO Kompleks
glinu

056354

Klübersynth UH1 64-62 2 –40 140 65 500,000 PAO, 
estro-
wy

Krzemian 136871

Temperatury do 
300 °C

Prędkości niskie
i średnie

BARRIERTA L 55/1 1 –40 260 420 300,000 PFPE PTFE 129561

BARRIERTA L 55/2 2 –40 260 420 300,000 PFPE PTFE 129400

Klüberalfa HPX 93-1202 2 –30 300 1,200 b.d. PFPE Substancje
stałe

138460

n
dm

 *   Współczynnik prędkości wylicza się na podstawie prędkości obrotowej w temperaturze pracy n w [min-1] i średniej 
średnicy łożyska dm w [mm]. Środki smarne odpowiednie do wysokich prędkości obrotowych są dynamicznie lekkie, co 
zapobiega przerwaniu warstwy smaru (filmu) przy wysokich prędkościach.   
Wysokie: 500 000; średnie: 300 000-400 000; niskie: < 300 000.
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Czynniki w otoczeniu

Środki czyszczące, para i gorąca woda mogą oddziaływać 
bardzo agresywnie na smarowane łożyska toczne, stwarzając 
zagrożenie dla szczelności łożyska. Powoduje to nie tylko zwięk- 
szenie zużycia smaru, ale również skrócenie okresu użytkowania 
smarowanego elementu.

Zachowanie smaru w warunkach dynamicznych ocenia się 
przeprowadzając próbę na odporność na wymywanie wodą
(DIN 51 807; ASTM D 1264). W ramach tej próby określa się ile
smaru zostanie usunięte w ciągu godziny przez strumień gorącej
wody (79°C). Smary uzyskują następującą ocenę odporności na
wymywanie: #1 - ubytek poniżej 10% , #2 - ubytek między 10%
a 30% oraz #3 - ubytek powyżej 30%.

Smary firmy Klüber Lubrication do łożysk tocznych wymienione 
w niniejszej broszurze oceniono jako #1 w surowszych 
warunkach, czyli w czasie 3 godzin i przy temperaturze wody 
90°C. Smary te zapewniają znakomitą ochronę przed czynnikami 
i wolniejsze zużycie.

Smary wysokotemperaturowe

W środowisku gorącym, takim jak w piekarnictwie i suszeniu 
płatków, nie można sobie pozwolić na awarię pracujących 
elementów. Przerwa w produkcji powoduje nie tylko dodatkowe 
koszty związane z częściami zamiennymi i samą produkcją, ale 
również znaczne straty energii cieplnej.

Górne granice temperatur pracy smarów łożyskowych
Klüber Lubrication określa się zgodnie z metodą badawczą na
stanowisku testowym firmy FAG FE-9 (DIN 51 821, DIN 51 825),
co gwarantuje niezawodną pracę smaru w całym deklarowanym
zakresie temperatur pracy.

Smary takie jak BARRIERTA L 55/2 i BARRIERTA L 55/1
łączą znakomitą odporność na agresywne czynniki zewnętrzne
ze stabilnością termiczną w temperaturach do 260°C. 
Preferowane są w przemyśle spożywczym przez producentów 
maszyn oraz użytkowników, którym zależy na bezawaryjności i 
wysokiej wydajności.

Klüberalfa HPX 93-1202 radzi sobie z nawet trudniejszymi
warunkami, ponieważ jest odpowiedni do smarowania łożysk
pracujących w temperaturach do 300°C, tym samym już 
spełniając przyszłe potrzeby oraz zapewniając znacznie dłuższe 
okresy użytkowania łożysk i smaru.

Smary niskotemperaturowe

Zimne środowisko stanowi nieodłączną część procesu 
wytwarzania żywności, zarówno w czasie jej produkcji jak i 
przechowywania. Wyobraźmy sobie skutki zatrzymania łożyska 
przenośnika lub silnika elektrycznego działającego w tunelu 
zamrażalniczym o temperaturze -40°C.

Stabilność w niskiej temperaturze ocenia się przy pomocy 
badania ciśnienia przepływu (DIN 51 805) i badania 
momentu obrotowego w niskiej temperaturze. Ogólnie 
jako najniższą temperaturę pracy smarów do łożysk tocznych 
podaje się temperaturę, przy której powstaje ciśnienie 
przepływu 1 400 mbar.

Próba momentu obrotowego w niskiej tempera- 

turze (ASTM D 1478)

W przypadku smarów firmy Klüber Lubrication do łożysk 
tocznych, moment obrotowy w niskiej temperaturze ocenia 
się również w warunkach dynamicznych. Temperaturę pracy 
potwierdza się wówczas tylko jeżeli początkowy moment jest 
niższy od 1 000 Nmm, a moment roboczy od 100 Nmm.

Smary wykazujące bardzo niewielki wzrost konsystencji w 
niskich temperaturach, na przykład Klübersynth UH1 14-31,
Klübersynth UH 14-151 i Klüberalfa BF 83-102 zapewniają
znakomitą stabilność w niskich temperaturach i nadają się do 
pracy w temperaturach do -45 lub -50°C, ponieważ utrzymują 
niskie momenty obrotowe i ciśnienia płynięcia.
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Wskazówka: 
Oczyścić smarowniczki przed wprowadzeniem nowego
smaru, aby uniknąć wciśnięcia do łożyska zanieczyszczeń
zgromadzonych na ich powierzchni.

Moment sił tarcia i nośność

Receptura smaru ma bardzo istotny wpływ na moment sił tarcia
oraz temperaturę pracy. Ponadto interakcja między 
zagęszczaczem a olejem bazowym pod dużym obciążeniem 
może wywoływać większy moment obrotowy, a tym samym 
większe zużycie energii.

Środki smarne pracujące pod dużymi obciążeniami poddaje się
próbie FAG-FE8 (DIN 51 819). W przypadku smarów próba ta
trwa 500 godzin. Stosowane obciążenia mogą się wahać od 
5 do 100 kN, a prędkości od 7,5 do 6000 obr./min. w różnych 
rodzajach łożysk kulkowych i wałeczkowych.

Wynikiem testu są krzywe momentu sił tarcia oraz temperatury,
a także utrata masy (mg) elementów tocznych.

Klüberfood NH1 34-401 charakteryzuje się niezwykle niskim 
momentem sił tarcia podczas pracy na stanowisku do prób FE8
- trzykrotnie niższym niż w przypadku najlepszej porównywalnej

technologii konkurentów.

Przejście ze smarów przemysłowych na H1

Przy wymianie smaru przemysłowego na smar H1 w przypadku
elementów, których nie da się w pełni wyczyścić, należy 
pamiętać o pozostałości smaru klasy innej niż H1. 

W celu możliwie szybkiego osiągnięcia "stanu H1" należy skrócić
odstępy między smarowaniami, zwłaszcza po procesie zmiany
smaru. Im częściej łożysko smaruje się smarem 
zarejestrowanym w kategorii H1, tym szybciej stary smar 
zostanie całkowicie wyparty.

Temperatura pracy a współczynnik prędkości

Ciemniejszy odcień reprezentuje optymalny obszar zastosowania.
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Mieszalność olejów bazowych

Mieszalność zagęszczaczy*

 Mineralny PAO  Estrowy PAG  Silikonowy PFPE

Mineralny  + +  +  –  –   –  

PAO + +  +  –  –   –  

Estrowy + +  +  +  –   –  

PAG – –  +  +  –   –  

Silikonowy – –  –   –  +   –  

PFPE − − − − − +

+  mieszalny   −  niemieszalny

Mieszalność smarów

W tabeli poniżej przedstawiono ogólną zgodność olejów
i zagęszczaczy.

Mydła metali Mydła kompleksowe Inne zagęszczacze

Al Ca Li Na Al Ba Ca Li Na Bentonit Polimocznik PTFE

M
yd

ła
 m

et
al

i Al + + / − + + / − + + / − + + + / − + + +

Ca + / − + + + + + + + / − + + + +

Li + + + − + + + + − + / − + / − +

Na + / − + − + + + + / − + / − + − + +

M
yd

ła
 k

om
lp

ek
so

w
e Al + + + + + + + / − + + / − + / − + / − +

Ba + / − + + + + + + / − + / − + + + / − +

Ca + + + + / − + / − + / − + + + + / − + +

Li + + / − + + / − + + / − + + + / − + + / − +

Na + / − + − + + / − + + + / − + − + +

In
ne

  
za

gę
sz

cz
ac

ze

Bentonit + + + / − − + / − + + / − + − + + +

Polimo- 
cznik

+ + + / − + + / − + / − + + / − + + + +

PTFE + + + + + + + + + + + + +

Zalecamy unikać mieszania różnych rodzajów smarów bez
uprzedniej oceny. 
Dalszymi poradami posłuży specjalista Klüber Lubrication.
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Specjalne rozwiązania firmy Klüber Lubrication pomogą Państwu
osiągnąć wyższe przychody przy zwiększonym bezpieczeństwie
żywności i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko. Nasze
specjalne oleje przekładniowe zapewniają długie okresy między
przeglądami, wysoką sprawność i trwałą ochronę elementów,
nawet przy granicznym obciążeniu przekładni.

Temperatura pracy 

Przekładnie przemysłowe w sektorze spożywczym pracują w
środowiskach o temperaturze od -40 do 80°C.

Jednak w zależności od rodzaju przekładni i zastosowania 
temperatura oleju może czasem osiągnąć 150°C. Ciepło 
powstające w układzie przekładniowym (koła zębate, łożyska 
i olej) jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny działania 
przekładni. Poza wpływem konstrukcji, temperatury oleju zależą 
głównie od warunków pracy.

Oleje smarne do przekładni i łożysk 

Aby zapewnić najwyższe parametry pracy, niżej wymienione 
oleje przekładniowe Klüber Lubrication wytwarza się z w pełni 
syntetycznych olejów bazowych. Są one stosowane i zalecane 
przez największych producentów przekładni. Nasi specjaliści 
polecą właściwy olej do Państwa wymagań. Razem możemy 
obniżyć koszty utrzymania ruchu, zużycia energii i emisję CO2.

Ważne jest dopilnowanie, aby w poszczególnych elementach
przekładni, oleju i akcesoriach nie przekraczano dopuszczalnych
granic temperatury.

Temperatury pracy przekraczające średnią lub wysokie jej skoki 
są często oznakami wadliwego działania lub zbliżającej się 
awarii. 

Wskazówka: 
Przy stosowaniu mineralnych olejów przekładniowych nie
należy przekraczać temperatury oleju wynoszącej 75-80°C.

Zastosowanie Produkt Olej
bazowy

ISO 
VG        
DIN             
51519              

Zakres
temperatury
pracy

Wskaźnik
lepkości 
wg. ISO 
2909

Energo-
oszczę-
dność

Nr 
rejestracji
NSF H1

From
[°C]

To
 [°C]

Niskie temperatury
[do –45 °C]

Klüber Summit HySyn FG 32 PAO 32 –45 135 ≥ 120 ++ 133733

Klüberoil 4 UH1-15 PAO, estrowy 15 –45 110 ≥ 120 ++ 136436

Zwykłe  
temperatury
[do 120 °C]

Klüberoil 4 UH1-150 N PAO, estrowy 150 –30 120 ≥ 140 ++ 121172

Klüberoil 4 UH1-220 N PAO, estrowy 220 –30 120 ≥ 140 ++ 121171

Klüberoil 4 UH1-320 N PAO, estrowy 320 –30 120 ≥ 150 ++ 122841

Klüberoil 4 UH1-460 N PAO, estrowy 460 –30 120 ≥ 150 ++ 121170

Klüberoil 4 UH1-680 N PAO, estrowy 680 –25 120 ≥ 150 ++ 121169

Wysokie 
temperatury
[do 160 °C]

Klübersynth UH1 6-150 PAG 150 –35 160 ≥ 210 +++ 124437

Klübersynth UH1 6-220 PAG 220 –30 160 ≥ 220 +++ 124438

Klübersynth UH1 6-320 PAG 320 –30 160 ≥ 220 +++ 124439

Klübersynth UH1 6-460 PAG 460 –25 160 ≥ 220 +++ 124440

Klübersynth UH1 6-680 PAG 680 –25 160 ≥ 240 +++ 124441

Klübersynth UH1 6-1000 PAG 1,000 –25 160 ≥ 250 +++ 147019

Oleje Klüberoil 4 UH1 N są dostępne w wersjach ISO VG od 32 do 680 i 1500 ++ Podwyższona wydajność/korzyść
Oleje Klübersynth UH1 6 są dostępne w wersjach ISO  VG od 32 do 1000 +++ Optymalna wydajność/korzyść
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Porównanie wskaźników lepkości (VI)

Korzyści ze stosowania olejów syntetycznych  
firmy Klüber Lubrication

W porównaniu z olejami mineralnymi, syntetyczne oleje
przekładniowe zapewniają wiele korzyści innych niż tylko szeroki
zakres temperatur pracy: 

 – Od 3 do 5 razy dłuższe okresy między wymianą oleju
 – Lepsza ochrona przed zużyciem
 – Lepszy rozruch na zimno przy tej samej lepkości znamionowej 

(ISO VG)
 – Z powodu niższych temperatur pracy mogą nie wymagać 

chłodnic oleju
 – Zmniejszone tarcie obniża koszty energii

Okres użytkowania oleju

Wydłużony okres użytkowania syntetycznych środków smarnych
i wynikające z niego dłuższe okresy między wymianami oleju
pozwalają skrócić czas przestoju urządzeń i oszczędzać zasoby.

Zachowanie w przekładniach ślimakowych

Na wykresie poniżej porównano różne oleje bazowe poddawane
próbom w tych samych warunkach.

Wyniki dowodzą istotnej poprawy sprawności i ograniczenia
ścierania przy zastosowaniu olejów syntetycznych firmy Klüber 
Lubrication przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rodzaj oleju
przekładniowego  Przybliżony VI
Olej mineralny 85 do 100
Klüberoil 4 UH1 seria N 135 do 160
Klübersynth UH1 seria 6 210 do 270

Warunki próby  Próbna przekładnia
Prędkość wejściowa: 350 min–1 Standardowa przekładnia ślimakowa

Wyjściowy moment obrotowy: 300 Nm Materiał ślimaka: stal 16MnCrS5
Czas trwania próby: 300 h Materiał koła: GZ-CuSn12Ni

  Przemysłowy olej
    mineralny

   Klüberoil  
4 UH1 seria N

   Klübersynth  
UH1 seria 6

Typowy okres użytkowania oleju Sprawność określono na stanowisku Klüber Lubrication do prób przekładni
ślimakowych.

Temperatura oleju [°C]
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Zachowanie oleju przekładniowego w zakresie 
temperatury w przekładniach walcowo-czołowych

Większość porównań zachowania w zakresie temperatury dotyczy 
przekładni ślimakowych. Przejście z olejów bazowych mineral-
nych na syntetyczne daje duże możliwości obniżenia temperatury tych 

Poprawa sprawności przez obniżenie strat w

wyniku tarcia kół zębatych

Ze względu na swoją szczególną strukturę cząsteczkową, 
syntetyczne oleje przekładniowe na bazie polialfaolefin, estrów
lub poliglikoli wykazują znacznie niższy współczynnik tarcia kół
zębatych niż w przypadku olejów mineralnych. Tarcie powstające
w przekładniach z olejem syntetycznym może być o ponad 30%
niższe niż w tych z przemysłowym mineralnym olejem 
przekładniowym EP.

Nawet w przekładniach walcowo-czołowych można obniżyć 
temperaturę z 85°C przy oleju mineralnym do 80°C przy 
syntetycznych olejach przekładniowych firmy Klüber Lubrication 
na bazie PAO. Skutkuje to redukcją zużycia energii, dłuższym 
okresem użytkowania przekładni i ograniczeniem czynności 
obsługowych.

Ze względu na niższe współczynniki tarcia syntetycznych olejów
przekładniowych, pozwalają one znacząco zmniejszyć straty 
przy zazębianiu i tym samym poprawić sprawność przekładni.

Zwłaszcza w przekładniach o dużym udziale tarcia ślizgowego (np. 
ślimakowych lub hipoidalnych), zastąpienie oleju przekładniowego 
mineralnego olejem syntetycznym może podnieść sprawność o 
ponad 20%.

       Współczynnik tarcia
 2 m/s 4 m/s 8 m/s
Olej mineralny 0,060 0,050 0,040
Klüberoil 4 UH1 seria N 0,040 0,030 0,020
Klübersynth UH1 seria 6 0,020 0,014 0,011

Warunki próby
Nacisk Hertza pH     1000 N/mm²
Poślizg   20 %
Temperatura wtrysku oleju   90 °C
ISO VG   150

Standardowy olej przekładniowy: olej mineralny ISO VG 220 Syntetyczny olej przekładniowy H1 produkcji Klüber Lubrication: 
Klüberoil 4 UH1-220 N

Współczynniki tarcia różnych olejów przekładniowych
określono na stanowisku testowym Twin Disc Machine

Syntetyczne oleje przekładniowe produkcji Klüber Lubrication zapewniają istotnie wyższą sprawność niż standardowy olej przekładniowy na bazie 
oleju mineralnego, co skutkuje niższą temperaturą oleju nawet w przekładniach walcowo-czołowych, czego dowodzą zdjęcia w podczerwieni.

przekładni. A co z przekładniami walcowo-czołowymi? Przekładnia 

walcowo-czołowa to najczęściej stosowany rodzaj przekładni w 

przemyśle spożywczym. Jednocześnie jest to zastosowanie, w 

którym najtrudniej udowodnić poprawę w porównaniu z olejami 

mineralnymi.
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Próba łożysk tocznych FE8 (wyniki)

Niezawodność dzięki ochronie wszystkich

elementów przekładni

Poprawa wydajności wysokojakościowych olejów przekładniowych 
dotyczy wszystkich elementów przekładni wymagających 
smarowania, tj. zębów kół, łożysk tocznych i promieniowych 
uszczelnień wałów. Oleje przekładniowe Klüber Lubrication 
opracowano zgodnie z najwyższymi standardami, aby zapewniały 
najlepszą ochronę Państwa maszyn.

Zacieranie się (scuffing) kół zębatych: 
Test zacierania się FZG jest zazwyczaj przeprowadzany w celu 
sprawdzenia zdolności olejów przekładniowych do ochrony 
przed zacieraniem. Minimalnym wymogiem dla olejów CLP 
jest 12 stopień obciążenia w teście zacierania FZG. Oleje 
przekładniowe Klüber Lubrication przewyższają ten poziom, 
oferując doskonałą ochronę nawet w ekstremalnych warunkach 
obciążenia udarowego.

Mikropitting kół zębatych (powstawanie mikroskopijnych
wżerów dajacych efekt szarzenia powierzchni zębów):
Standardem w branży jest próba mikropittingu według normy 
firmy Flender FVA 54/7 pozwalająca ocenić zdolność oleju 
przekładniowego do zapobiegania zjawisku mikropittingu w 
warunkach wysokich obciążeń jako niską, średnią lub wysoką. 
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Oleje przekładniowe Klüber Lubrication klasyfikuje się jako 
mające wysoką zdolność do ochrony przed mikropittingiem.

Łożyska: Uszkodzenie przekładni jest często spowodowane 
zużyciem ściernym łożyska tocznego lub jego przedwczesnym 
zużyciem zmęczeniowym. Wpływ wysokowydajnych olejów 
przekładniowych na zużycie w wyniku tarcia łożysk tocznych 
mierzy się w próbie zużycia FE8. Oleje przekładniowe Klüber 
Lubrication przekraczają minimalne wymagania tej próby dla 
olejów CLP, jednocześnie spełniając wymagania próby FE8 
dla okresu użytkowania. W rezultacie, łożyska toczne mogą 
osiągnąć okres użytkowania przewidywany przez projektanta 
łożyska.
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Próba mikropittingu FZG (wyniki)

Uszczelnienia: Spowodowane zużyciem przecieki z 
uszczelnień promieniowych wałów wymagają na wczesnym 
etapie kosztownego czyszczenia i napraw. Doskonałą 
harmonizację środka smarnego i uszczelnienia zapewnił wspólny 
projekt Lube & Seal (Smarowanie i uszczelnianie) realizowany 
przez Freudenberg Sealing and Vibration Control Technology i 
Klüber Lubrication. Przy takim połączeniu, wysokowydajne oleje 
przekładniowe Klüber Lubrication umożliwiają nieprzerwaną 
pracę bez przedwczesnej awarii uszczelnienia.
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Wymiana oleju mineralnego na syntetyczny olej

przekładniowy PAO klasy H1

Oleje Klüberoil 4 UH1 seria N
Oleje Klüber Summit HySyn seria FG

Każde przejście z oleju mineralnego na syntetyczny olej klasy 
spożywczej należy wykonać zachowując wielką ostrożność. 
Samo spuszczenie zużytego oleju mineralnego i napełnienie 
nowym olejem syntetycznym może nie wystarczyć.

Można przyjąć, że starsze przekładnie zawierają osady powstałe
w wyniku starzenia się oleju w obudowie, przewodach olejowych
itp., które mogą ulec rozpuszczeniu przez oleje syntetyczne.
W przypadku nieusunięcia tych pozostałości, mogą one 
powodować problemy podczas eksploatacji. 

Przewody olejowe i filtry mogą ulec zapchaniu, zaś uszczelnienia,
pompy i zęby uszkodzeniom. Dzięki zastąpieniu ok. 10% 
istniejącej ilości oleju mineralnego przez Klüber Summit 
Varnasolv, można rozpuścić pozostałości oleju, aby ułatwić 
czyszczenie przekładni.

Aby zapobiec uszkodzeniom, przekładnię lub układ cyrkulacji
środka smarnego należy przepłukać nowym olejem 
syntetycznym po spuszczeniu starego oleju, najlepiej w 
temperaturze pracy.

Płukanie należy powtórzyć raz lub dwukrotnie, aby 
zagwarantować usunięcie większości pozostałości oleju 
mineralnego i nie obniżyć poziomu bezpieczeństwa żywności.

Oleju przekładniowego klasy spożywczej, który wykorzystano
do płukania, nie wolno wykorzystywać do celów późniejszego
smarowania. Jednak można go zachować do dalszych operacji
płukania. Przed napełnieniem świeżym olejem syntetycznym,
należy wymienić filtry oleju lub wkłady filtracyjne.

Wymiana oleju mineralnego na poliglikolowy

Klübersynth UH1 serii 6

Oleje poliglikolowe klasy spożywczej nie są mieszalne z olejami
mineralnymi ani pozostałymi syntetycznymi olejami 
przekładniowymi.

Oleje poliglikolowe pochodzące od różnych producentów są 
mieszalne. Jednakże ilość oleju innego producenta należy 
utrzymywać na jak najniższym poziomie, aby uniknąć wpływu na 
właściwości wymienianego oleju przekładniowego.

Stosując oleje poliglikolowe klasy spożywczej, należy upewnić 
się co do materiałów uszczelnień, powłok i wzierników, aby 
wykluczyć niepożądaną interakcję ze środkiem smarnym.

Ze względu na niekompatybilność składników bazowych, 
zawsze zaleca się płukanie, nawet jeżeli stan ogólny oleju 
mineralnego jest dobry.

Nasi specjaliści chętnie udzielą szczegółowych instrukcji 
dotyczących wymiany olejów przekładniowych.

Wskazówka: 
Gorący olej ułatwia procedurę spuszczania, jako że w
wyższych temperaturach lepkość jest niższa. Będzie można
szybciej spuścić zużyty olej i pozostawić w przekładni jego
minimalną ilość. 

12



Smarowanie przekładni zębatych niekiedy wymaga użycia 
smarów plastycznych. Przekładnie mają formę zamkniętych 
zespołów nasmarowanych na cały okres żywotności lub są to 
konwencjonalne przekładnie, przed którymi stoją inne wyzwania. 
Smary stosowane do smarowania przekładni zamkniętych lub 
w centralnych układach smarowania muszą być dostatecznie 
miękkie, aby można je było dostarczać przewodami o małych 

Środki smarne do użytku w przekładniach i centralnych
układach smarowania

średnicach do punktów tarcia. Tabela zawiera wybrane 
smary półpłynne, które są zalecane do centralnych układów 
smarowania w maszynach rozlewniczych napojów lub do 
smarowania zamkniętych przekładni np.: Klübersynth UH1 14-
151 do przekładni serii PS.C produkcji SEW.

Zastosowanie Produkt Klasa
NLGI wg.
DIN 51818 

Olej
bazowy

Zagęsz-
czacz

Zakres tem-
peratur pracy

Lepkość
oleju ba-
zowego

Nr reje-
stracji
NSF H1

Od
[°C]

Do
 [°C]

Około
40 °C 
[mm²/s]  

Przekładnie i 
centralne układy 
smarowania

Klübersynth UH1 14-151 1 PAO, 
estrowy

Kompleks
glinu

–45 120 150 056354

Klübersynth UH1 14-1600 00 PAO,  
estrowy

Kompleks
glinu

–45 120 160 136695

Klüberfood NH1 94-6000 000 PAO Kompleks
wapniowy

–45 120 60 143372

Wielofunkcyjny
środek smarny

Klüberfood NH1 94-120 0 PAO Kompleks
wapniowy

–45 140 120 154193

PARALIQ GA 3400 00 Biały olej
mineralny

Kompleks
glinu

–45 110 235 137942
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Niezależnie od tego, czy spręża się amoniak (NH3) i dwutlenek
węgla (CO2) w celu chłodzenia żywności, czy też dozuje się 
dwutlenek węgla (CO2) do napojów, a nawet spręża powietrze 
w celu rozdmuchiwania butelek do napojów, sprężarki stanowią 
kluczowy element w produkcji i konserwowaniu artykułów 
spożywczych, są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu 
każdego zakładu przetwórstwa żywności.

Oleje smarne do sprężarek i pomp próżniowych

Awarie mechaniczne mogą prowadzić do poważnych strat 
produkcyjnych i finansowych. Zatem dobór właściwego oleju
sprężarkowego ma krytyczne znaczenie. Czy kiedykolwiek 
zastanawialiście się Państwo, w jaki sposób środki smarne 
mogą wpływać na koszty eksploatacji lub w jaki sposób mogą 
obniżyć zużycie energii? Środek smarowy jest stosunkowo 
niewielką inwestycją, która może sprawić dużą różnicę. Oto kilka 
uzasadnionych powodów, dla których należy zoptymalizować 
wydajność sprężarek z wykorzystaniem środków smarnych firmy
Klüber Lubrication.

Oleje klasy spożywczej do sprężarek powietrza i 
pomp próżniowych

Mniej osadów w wyniku utleniania

Produkty serii Klüber Summit FG powodują zmniejszenie osadów powstałych w wyniku utleniania na tłokach i zaworach i wydłużają 
żywotność sprężarki. 

Zastosowanie  
requirement

Produkt Olej
ba-
zowy

ISO VG  
DIN 51519

Wskaźnik
lepkości

Temp. 
zapłonu
[°C]

Temp.
krzepnięcia 
[°C]

Nr 
rejestracji
NSF H1

Sprężarki śrubowe 
powietrza*

Klüber Summit FG Elite 32 PAO 32 ≥ 130 ≥ 220 ≤ –51 159549

Klüber Summit FG Elite 46 PAO 46 ≥ 130 ≥ 250 ≤ –40 150874

Rotacyjne sprężarki 
śrubowe powietrza i 
pompy próżniowe*

Klüber Summit FG Elite 68 PAO 68 ≥ 120 ≥ 250 ≤ –35 159550

Tłokowe sprężarki 
powietrza i pompy 
próżniowe*

Klüber Summit FG Elite 100 PAO 100 ≥ 120 ≥ 250 ≤ –36 159547

Tłokowe sprężarki 
powietrza*

Klüber Summit FG Elite 150 PAO 150 ≥ 120 ≥ 250 ≤ –39 159548

*  Do  8000 godzin pomiędzy wymianami.  Podane okresy czasu pomiędzy wymianami oleju mają charakter orientacyjny i są oparte o praktyczne 
doświadczenia. Zależą od przeznaczenia, sposobu zastosowania i stanu technicznego danej sprężarki.

Pozostałości po koksowania Conradsona*, udział procentowy

* ASTM D 189

0,45 %
0,40 %
0,35 %
0,30 %
0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,10 %
0,05 %
0,00 %

Konkurencyjny

produkt A
Klüber Summit seria
FG Elite

Klüber Summit seria TM,  
PS

0.10 %

0.25 %

0.45 %
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 [%
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Energooszczędność

Energia jest głównym czynnikiem kosztów eksploatacji sprężarek 
powietrza. Syntetyczne środki smarne firmy Klüber Lubrication 
oferują znaczące korzyści ekonomiczne dzięki poprawie 
sprawności cieplnej i mechanicznej. Charakteryzują się niższymi 
współczynnikami tarcia, wysoką stabilnością termiczną
i ponadprzeciętną zdolnością wymiany ciepła. Te naturalne 
właściwości ograniczają tarcie i powodują niższe zużycie energii 
oraz niższe temperatury pracy sprężarki.

Badania eksploatacyjne pozwoliły również dowieść, iż dzięki
syntetycznym środkom smarnym można oczekiwać poprawy
sprawności o 3 do 5%. Przemnożenie tej wielkości przez okres
użytkowania sprężarki może oznaczać oszczędności energii 
znacząco obniżające jej koszty eksploatacji.

Korzyści dla klienta:
 – Obniżone zużycie energii

 – Podwyższona sprawność cieplna

 – Podwyższona sprawność mechaniczna

 – Obniżone tarcie

Zmiana środka smarnego z olejów mineralnych
na syntetyczne

Przechodząc z oleju mineralnego na syntetyczny olej klasy
spożywczej Klüber Summit należy mieć na uwadze, że sprężarka
powietrza może zawierać osady powstałe w wyniku utleniania, które 
mogą wpływać na żywotność świeżego oleju klasy spożywczej 
Klüber Summit.  
Sprężarkę należy wyczyścić używając środka do usuwania  osadów 
Klüber Summit Varnasolv. 

Po przejściu na olej klasy spożywczej Klüber Summit zaleca się 
ustalenie częstotliwości wymian oleju na podstawie analizy oleju lub 
za pomocą zestawu Klüber Summit TAN Kit, po upływie ok. 500 do 
1000 godzin eksploatacji.

Klüber Summit 
FG Elite 68

Klüber Summit 
FG Elite 46

Zawartość oleju w sprężonym powietrzu w temp. 100 °C [mg/m3]

Olej mineralny
ISO VG 68

Olej mineralny
ISO VG 46

Produkty Klüber Lubrication charakteryzują się niższą zawartością par oleju w sprężonym powietrzu, co przekłada się na niższe zużycie oleju, większą sprawność i 
dłuższy okres użytkowania. Instalacje oczyszczania powietrza za sprężarką wymagają obsługi w mniejszym zakresie ze względu na obniżoną zawartość pozostałości 
olejowych w sprężonym powietrzu, w wyniku której wydłuża się okres użytkowania filtrów
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Klüber Summit Varnasolv
Środek usuwający nagar do sprężarek powietrza

Klüber Summit Varnasolv jest stężonym płynem do usuwania osadów 

zawierającym syntetyczny olej estrowy i dodatki czyszczące. Można go 

mieszać z olejami mineralnymi, syntetycznymi węglowodorami, olejami 

estrowymi i poliglikolowymi. 

Klüber Summit Varnasolv został opracowany szczególnie na potrzeby 

czyszczenia rotacyjnych sprężarek śrubowych, sprężarek łopatkowych, 

układów hydraulicznych, przekładni i innych olejowych układów 

cyrkulacyjnych.

Mineralne oleje sprężarkowe mogą powodować powstawanie nagaru 

(pozostałości przypominających lakier) i osadów węglowych w 

sprężarkach śrubowych i łopatkowych oraz rotacyjnych sprężarkach 

łopatkowych z wtryskiem oleju, co może prowadzić do tworzenia się 

osadów w całym obiegu oleju.

Częstym tego wynikiem jest podwyższone zużycie energii, 

podwyższenie temperatury pracy, zablokowane przewody oleju i filtry 

oraz wyższe koszty utrzymania ruchu i przestoje. 

Klüber Summit Varnasolv to płynny koncentrat do czyszczenia, 

przeznaczony do rozpuszczania lepkich pozostałości, nagaru i osadów 

węglowych powstających w czasie eksploatacji oraz utrzymywania ich 

w zawiesinie oleju. Zespołu sprężarki nie trzeba demontować w celu 

czyszczenia. Olej zawierający pozostałości jest spuszczany w trakcie 

wymiany oleju, zaś sprężarkę napełnia się olejem świeżym. Klüber 
Summit Varnasolv dodaje się do zalanego oleju w stężeniu 10%

 (1 I Klüber Summit Varnasolv na 10 I zalanego oleju) po spuszczeniu 

dostatecznej ilości oleju z układu. Następnie zespół sprężarki uruchamia 

się na 40 do 60 godzin, najlepiej w temperaturze pracy oleju rzędu 70 - 

80 °C. Następnie należy wymienić filtry i separatory oleju oraz napełnić 
sprężarkę świeżym olejem. Czyszczenie sprężarki podwyższa jej 

sprawność.

Badania eksploatacyjne dowodzą, iż dzięki zastosowaniu Klüber Summit Varnasolv zużycie energii spadło średnio o 5%.

Zużycie energii po 
czyszczeniu środkiem 
Klüber Summit Varnasolv

5.850     5.875    5.900     5.925    5.950     5.975    6.000    6.025     6.050    6.075    6.100    6.125     6.150    6.175    6.200    6.225    6.250    6.275    6.300    6.325    6.350     6.375     6.400    6.425    6.450    6.475    6.500     6.525   6.550    6.575     6.000    6.625    6.650     6.675     6.700    6.725    6.750    6.775    6.800    6.825

Value

Seria 1 Seria 5

Zużycie energii po 
czyszczeniu środkiem 
Klüber Summit Varnasolv

Obniżenie zużycia energii

Zużycie energii w kW/m3; strona lewa - niższe/strona prawa - wyższe
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Zużycie energii przed czyszcze-
niem środkiem Klüber Summit 
Varnasolv

Zużycie energii po czyszczeniu 
środkiem Klüber Summit Varnasolv
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Oleje do sprężarek chłodniczych

Sprężarki chłodnicze odpowiadają za większość zużycia energii
w niektórych zakładach produkujących artykuły spożywcze.

Zastosowanie wysokowydajnych olejów sprężarkowych firmy
Klüber Lubrication pozwala obniżyć koszty energii i podwyższyć
ogólną niezawodność instalacji.

Produkowane ze znacznie niższą zawartością siarki, w mniejszym
stopniu wchodzą w reakcję z gazami (np. amoniak), zapewniają
czystsze filtry koalescencyjne, a także wyższą sprawność 
wymiany ciepła przy małej ilości oleju przenoszonego z 
czynnikiem chłodniczym po całym układzie.

W poniższej tabeli ujęto zalecane oleje chłodnicze, w zależności
od wymogów dla danego zastosowania.

Zastosowanie Produkt Olej
bazowy

ISO VG  
DIN 51519             

Wskaźnik
lepkości

Temp.
zapłonu
[°C]

Temp.
krzepnię-
cia[°C]  

Nr
rejestracji
NSF H1

Śrubowe sprężarki
chłodnicze 
pracujące
z amoniakiem i CO2

Klüber Summit R 100 PAO 32 ≥ 120 ≥ 230 ≤ –60 134117

Klüber Summit R 150 PAO 46 ≥ 130 ≥ 230 ≤ –55 150873

Klüber Summit R 200 PAO 68 ≥ 130 ≥ 240 ≤ –51 134122

Tłokowe sprężarki
chłodnicze

Klüber Summit R 300 PAO 100 ≥ 138 ≥ 240 ≤ –39 134123

Tłokowe sprężarki
chłodnicze 
pracujące z amo-
niakiem i suchym 
odparowaniem

Klüber Summit RPS 52 PAG 52 ≥ 200 ≥ 210 ≤ –34 146736

Sprężarki chłodnicze
pracujące z amoni-
akiem

Klüber Summit RHT FG 68 Biały
olej
mineral-
ny

68 ≥ 90 ≥ 230 ≤ –33  153518

Klüber Summit RHT 68 Olej
mineralny

68 ≥ 90 ≥ 240 ≤ –39

Wskazówka: 
Serie Klüber Summit R i Klüber Summit RHT są także 
odpowiednie do smarowania pomp amoniaku. Aby 
dobrać odpowiednią lepkość, należy sprawdzić instrukcję 
urządzenia.

Zalety z korzystania odpowiednio dobranego środka smarnego
Konkretne oszczędności widoczne w zakładzie

Dłuższe
okresy
obsługi

Mnie-
jsza 

emisja
CO2

Oszczę-
dność
energii

Niższe 
koszty
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Olej Klüber Summit RHT 68 jest przeznaczony głównie do
zastosowań z amoniakiem, ale może być również stosowany
z innymi czynnikami chłodniczymi, na przykład - R 22. Jest to
hydrorafinowany olej sklasyfikowany wg API do grupy II, co 
oznacza, że produkt ten jest chemicznie bardzo obojętny i 
nie wchodzi w reakcję z amoniakiem. Dzięki bardzo niskiej 
zawartości siarki wyeliminowano zjawisko tworzenia się szlamu i 
nagaru.

Mniejsza zmiana lepkości =  mniej osadów = 
dłuższa żywotność oleju

Oleje serii Klüber Summit R, dzięki swojej bardzo niskiej 
temperaturze krzepnięcia, nadaje się do zastosowań w 
ekstremalnie niskich temperaturach w parowniku sprężarki 
(-60°C, zależnie od lepkości). Zapobiega on akumulacji 
zestalonych pozostałości oleju w parowniku i maksymalizuje 
wymianę ciepła. Oleje serii R są także używane w układach CO2  
lub kaskadowych układach amoniak-CO2 , gdy amoniak służy 
do schładzania gazu CO2 lub do wewnętrznego smarowania 
pomp amoniaku.

Olej Klüber Summit RPS 52, w odróżnieniu od olejów 
mineralnych i polialfaolefinowych, jest mieszalny z amoniakiem, 
tak więc olej porywany w obiegu chłodniczym jest ponownie 
wprowadzany do obiegu (tzn. do sprężarki), wraz z czynnikiem 
chłodniczym. Dzięki temu niekonieczne jest stosowanie łapaczy 
oleju w obiegu chłodniczym, jak to ma miejsce w przypadku 
olejów niemieszalnych. Nasze praktyczne doświadczenia 
pokazują, że olej Klüber Summit RPS 52 może być stosowany 
do bardzo niskich temperatur parowania - nawet do -40°C, 
zależnie od warunków

Odparowalność metodą Noacka (DIN 51581)

Procentowy wzrost lepkości w 40 °C po upływie 3000 godz.

Klüber Summit RHT 68 Olej naftenowy

Klüber Summit RHT 68 Olej naftenowy

19 %

6 %

15 %

1 %

15 %

10 %

5 %

20 %

15 %

10 %

5 %

Praktyczne doświadczenie pokazuje, że trwałość filtrów olejowych pracujących w 
instalacjach amoniaku z olejem serii RHT 68 wynosi do 10 000 godzin.

Przenoszenie o 50% mniejsze w porównaniu z konwencjonalnym olejem
naftenowym.
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Smary do zamykarek puszek

Środek smarowy musi zabezpieczać przekładnię zębatą i inne
ruchome części zamykarki puszek, do których jest używany 
recyrkulowany olej. Musi także utrzymywać w stanie zawiesiny 
wodę, sok, syropy i inne substancje zanieczyszczające, 
umożliwiając ich łatwe usunięcie w procesie filtracji.

 
Smarowanie zamykarek puszek metalowych 

Oleje do zamykarek puszek 

Zastosowanie Produkt ISO VG
DIN 
ISO 3448

Olej
bazowy

Zakres
temperatury
pracy

Lepkość
kinematyc-
zna wg
DIN 51562

Nr
rejes-
tracji
NSF H1

Od
[°C]

Do
 [°C]

Około 40 °C 
[mm²/s] 

Zamykarki puszek, systemy 
smarowania stratnego lub z 
recyrkulacją, z separacją wody 
przez filtrowanie

Klüberfood NH1 M 4-100 N 100 PAO –30 135 100 157537

Klüberfood NH1 M 4-150 N 150 PAO –30 135 150 157541

Klüberfood NH1 M 4-220 N 220 PAO –30 135 220 157543

Klüberfood NH1 M 4-100 NE 100 PAO –30 150 100 157540

Klüberfood NH1 M 4-150 NE 150 PAO –30 150 150 157542

Klüberfood NH1 M 4-220 NE 220 PAO –30 150 220 157540

Zastoso-
wanie

Produkt Współcz.
prędkości 
[mm × min–1]

Klasa 
NLGI wg
DIN 51818 

Zakres
temperatury
pracy

Lepkośc
oleju ba-
zowego

Olej
ba-
zowy

Zagęsz-
czacz

Nr
reje-
stracji
NSF
H1Od

[°C]
Do
 [°C]

40 °C 
[mm²/s] 
approx. 

Rolki
zamykarki

Klübersynth UH1 14-151 500,000 1 –45 120 150 PAO Kompleks 
glinu

056354

Klübersynth UH1 64-62 500,000 2 –40 150 65 PAO Krzemian 136871

Klüberfood NH1 94-51 500,000 1 –40 120 50 PAO Kompleks
wapniowy

158140

Klüberfood NH1 94-52 500,000 2 –40 120 50 PAO Kompleks 
wapniowy

160333

Klübersynth UH1 14-222 500,000 2 –25 120 260 PAO Kompleks
glinu

128827

Klüberfood NH1 94-301 400,000 1 –40 140 300 PAO Kompleks
wapniowy

140682
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Jako producent żywności, w procesie produkcyjnym na pewno
wykorzystujecie Państwo łańcuchy do przenoszenia mocy
mechanicznej, napędu lub sterowania maszynami, do operacji
podnoszenia lub, co jest najbardziej powszechne, do transportu
artykułów spożywczych.

Łańcuchy są uniwersalnymi elementami konstrukcyjnymi 
stosowanymi do przenoszenia mocy mechanicznej. Składają 
się z serii identycznych, zazwyczaj metalowych, ogniw. Istnieją 
różne rodzaje łańcuchów umożliwiających spełnienie różnych 
wymagań (np. łańcuchy rolkowe, łańcuchy sworzniowe i 
łańcuchy tulejkowe). Łańcuch wykonuje bardzo złożony 
ruch, skutkujący stałym stanem tarcia mieszanego. System 
trybologiczny potrzebuje specjalnego smaru w celu spełnienia 
wszystkich wymagań technicznych.

Każde zastosowanie wymaga niezawodnego rozwiązania
w zakresie smarowania w celu spełnienia wymagań. Środki 
smarne muszą także zapewnić bezpieczeństwo w strefach 
produkcyjnych, ponieważ w pewnych przypadkach niemożliwe 
jest całkowite wyeliminowanie kontaktu z artykułami 
spożywczymi.

Oferujemy obszerną listę produktów do smarowania łańcuchów,
przystosowanych do spełnienia określonych wymagań 
użytkownika, zarówno do pierwszego smarowania jak też do 
smarowania w czasie pracy.

Oprócz wyzwań wynikających z konstrukcji tego elementu 
maszyny, powinniście Państwo rozważyć również środowisko 
robocze danego łańcucha.

Łańcuchy są często stosowane w przemyśle spożywczym do 
napędu układów przenośnikowych w strefach bardzo gorących 
(piece piekarnicze lub produkcja puszek do napojów), strefach 
bardzo zimnych (tunele zamrażające w przemyśle mięsnym, 
produkcji lodów i innych produktów spożywczych mrożonych) 
lub też w strefach o wysokiej wilgotności, jak np. komory 
garownicze lub suszarki do makaronu i płatków zbożowych. 

Środki smarne do łańcuchów

1 Ząb koła napędzanego
2  Ogniwo 
napędowe(obciążone)

3 Ząb koła napędzającego
4 Ogniwo powrotne

1

4

2 3

Rysunek poglądowy napędu łańcuchowego
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Środki smarne do łańcuchów

Zastosowanie Produkt Lepkośc
kine-
matyczna-
DIN 51562

Zakres
temperatury
pracy

Olej
bazowy

Wskaźnik 
lepkości

Nr
rejestra-
cji
NSF H1

Około
40 °C 
[mm²/s] 

Od
[°C]

Do
 [°C]

Temperatury ekstremalne
[do 650°C*]

Klüberfood NH1 CH 6-120 SUPREME 120 –30 650 PAG + 
sm. stałe

nd. 153014

Temperatury wysokie
[do 250°C]

Klüberfood NH1 CH 2-460 460 –20 250 Estrowy ≥ 95 151665

Klüberfood NH1 CH 2-75 Plus 75 –20 250 Estrowy ≥ 120 146429

Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus 220 –20 250 Estrowy ≥ 105 146427

Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus 260 –15 250 Estrowy ≥ 90 146428

Klüberfood NH1 C 6-150 150 –20 160 PAG ≥ 210 133720

Niskie temperatury
[do -45°C]

Klüber Summit HySyn FG 32 32 –45 135 PAO ≥ 120 133733

Klüberoil 4 UH1-15 15 –45 110 PAO, 
estrowy

≥ 120 136436

Średnie temperatury
[do 160°C]

Klüberoil 4 UH1-460 N 460 –30 120 PAO, 
estrowy

≥ 150 121170

Klüberfood NH1 CHT 6-220 220 –30 160 PAG ≥ 200 139201

Bez ściekania Klüberfood NH1 CX 4-220 220 –40 85 PAO, 
estrowy

nd. 150529

Klübersynth NH1 4-68 Foam Spray 68 –35 120 PAO, 
estrowy

nd. 148259

Klüberfluid NH1 CM 4-100 Spray 100 –35 180 PAO 120 158097

Klüberoil 4 UH1-1500 N Spray 1,500 –20 120 PAO, 
estrowy

≥ 180 130064

Wosk do pierwszego
smarowania **

Klüberplus SK 02-295 nd. –40 120 nd. nd. 136216

Rozpuszczanie cukru Klüberfood NH1 1-17 nd. –40 60 Biały olej
mineralny

nd. 138125

Klüberfood NH1 6-10 12 0 60 PAG nd. 138556

Klüberfood NH1 6-180 170 –15 80 PAG nd. 138575

Obszary wilgotne Klüberfood NH1 C 8-80 80 –30 120 PAO,  
biały olej
mineralny 

≥ 90 142053

Przenośniki taśmowe Klüberfood NH1 C 4-58 46 –40 135 PAO nd. 144464

* Smarowanie na sucho
** Po więcej informacji nt. smarowania woskiem zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
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Stabilność termiczna i ochrona przed zużyciem
ściernym w wysokich temperaturach
 
W czasie eksploatacji łańcuchów w wysokich temperaturach 
oleje muszą zapewniać dobrą stabilność termiczną w celu 
zachowania swoich składników i zwiększenia żywotności 
łańcucha, nawet w warunkach ekstremalnych (np. obciążenia i 
prędkości).

Produkty Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus i Klüberfood NH1 CH
2-260 Plus wykazują doskonałą stabilność termiczną i ochronę
przed zużyciem ściernym.

Badanie stabilności termicznej jest wykonywane metodą 
szalkową i metodą karbonizacji. Głównymi celami tego badania 
jest ocena zjawiska starzenia się oraz odporności środka 
smarnego na utlenianie w zależności od temperatury.

Ochrona przed zużyciem ściernym jest badana w wysokiej 
temperaturze na specjalnym stanowisku badawczym, 
symulującym rzeczywiste warunki robocze. Podczas badania 
porównuje się czas potrzebny do osiągnięcia określonego 
wydłużenia łańcucha.

Stanowisko badawcze do olejów do łańcuchów
firmy Klüber Lubrication

To stanowisko badawcze umożliwia ocenę wysokotemperaturowych 

olejów do smarowania łańcuchów w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych warunków eksploatacji. Ponieważ parametrami 

krytycznymi są: obciążenie termiczne i obciążenie mechaniczne, 

badanie to określa głównie wpływ temperatury na właściwości oleju w 

zakresie ochrony przed zużyciem ściernym.

  Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus
  Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus 
  Konkurencyjny olej estrowy 
  Konkurencyjny olej poliglikolowy

  Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus
  Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus 
  Konkurencyjny olej estrowy 
  Konkurencyjny olej poliglikolowy

Czas pracy w temp. 180°C

Czas pracy w temp. 220°C

Warunki badania
Temperatura: 180 i 220 °C
Prędkość: 0,5 m/min
Obciążenie: ciężar około 2600 N

Celem badania jest pomiar czasu pracy w powyższych 
warunkach do osiągnięcia wydłużenia 0,1% w łańcuchu 
rolkowym.
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Badanie metodą szalkową (lepkość dynamiczna) 
 
Badanie to jest uzupełnieniem badania strat wskutek 
odparowania. W badaniu tym mierzona jest lepkość dynamiczna 
przed badaniem i jej wzrost po badaniu.

Badanie metodą szalkową (straty wskutek 
odparowania) 

Badanie to pokazuje wagową stratę oleju wskutek odparowania 
po 24 godzinach w temperaturze 250°C.

Wysokotemperaturowe oleje do łańcuchów produkowane przez
firmę Klüber Lubrication wykazują straty wskutek odparowania
o 22% do 37% niższe w porównaniu z najlepszym produktem
konkurencyjnym.

Mniejsze straty wskutek odparowania prowadzą do 
niższego zużycia oleju i dłuższych okresów między kolejnymi 
smarowaniami.

Obydwa wysokotemperaturowe oleje do łańcuchów produkow-
ane przez firmę Klüber Lubrication wykazują najmniejszy wzrost 
lepkości dynamicznej po 24 godzinach badania.

Wzrost lepkości dynamicznej z upływem czasu jest niepożądany,
ponieważ utrudnia on prawidłowy dopływ świeżego oleju
między sworzniami i utrzymanie łańcucha w stanie dobrego
nasmarowania.

Mniejszy wzrost lepkości dynamicznej umożliwia lepsze
przenikanie oleju, a tym samym – zwiększa żywotność łańcucha.

Badanie jest wykonywane przy pomocy nakrytej szalki, symulującej warunki

robocze łańcucha.

  Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus
  Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus 
   Konkurencyjny olej estrowy
   Konkurencyjny olej poliglikolowy

  Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus
  Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus 
  Konkurencyjny olej estrowy
   Konkurencyjny olej poliglikolowy

Straty wagowe [%] wskutek odparowania w wysokich
temperaturach

Wzrost lepkości dynamicznej oleju po odparowaniu
w wysokich temperaturach [mPa-s]
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Badanie metodą karbonizacji

 
Olej jest podgrzewany w sposób ciągły i utrzymywany w 
temperaturze 240°C, a następnie nanoszony na polerowaną 
powierzchnię metalową drobnymi kroplami, w tempie 30 ml na 
godzinę. Celem badania jest ocena stanu metalowej powierzchni 
po 48 godzinach.

Czystsza powierzchnia oznacza, że olej wytworzył mniej 
osadów, zatem możliwe jest rzadsze czyszczenie łańcucha.

1 – Produkt konkurencyjny na bazie estrów
2 – Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus
3 – Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus

Konkurencyjny produkt poliglikolowy nie przeszedł próby.

1 2 3
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Wraz z postępem w rozwoju technologii, układy hydrauliczne
pracujące niezależnie w celu spowodowania ruchu w kilku 
maszynach lub zintegrowane z maszynami przemysłu 
spożywczego zwiększyły zapotrzebowanie na płyny o wysokich 
parametrach eksploatacyjnych.

W dzisiejszych czasach rola płynów hydraulicznych wykracza
poza przenoszenie mocy – muszą one radzić sobie z różnymi 

Środki smarne do naolejaczy i instalacji pneumatycznych
 
Oferujemy Państwu oleje specjalne kategorii H1 do smarownic, w dwóch lepkościach. Oleje te mogą być stosowane do instalacji
pneumatycznych, takich jak: narzędzia pneumatyczne, klimatyzatory, układy pneumatyczne w maszynach do pakowania
i przewody powietrzne, lub w celu wydłużenia żywotności punktów tarcia, w tym cylindrów, zaworów i popychaczy.

Płyny hydrauliczne

temperaturami pracy, w mniejszych systemach o wyższym
ciśnieniu, muszą mieć dobrą kompatybilność z uszczelnieniami i
powłokami, a ponadto przyczyniać się do oszczędności energii i
zmniejszenia kosztów konserwacji. 

Poniżej podano wybór w pełni syntetycznych płynów 
hydraulicznych kategorii H1, opracowanych specjalnie dla 
przemysłu spożywczego. 

Zastosowanie Produkt Ozna-
czenie wg  
DIN 51502

Olej
bazowy

Zakres
temperatury
pracy

Kompatybilność
materiału

Nr
rejestra-
cji
NSF
H1Od

[°C]
Do
 [°C]

Wysokociśnieniowe
układy hydrauliczne

Klüberfood 4 NH1-32 HLP 32 PAO –45 135 Neopren NBRE, FPM i
PTFE. Nylon (poliamid)
i PCV. Farby na bazie
żywic akrylowych
i epoksydowych

137442

Klüberfood 4 NH1-46 HLP 46 PAO –40 135 137443

Klüberfood 4 NH1-68 HLP 68 PAO –40 135 137444

Klüberfood 4 NH1-100 HLP 100 PAO –35 135 137441

Zastosowanie Produkt ISO VG  
DIN 51 519

Olej bazowy Nr rejestracji 
NSF H1

Smarownice Klüber Summit HySyn FG 15 15 PAO 129191

PARALIQ P 12 22 Biały olej mineralny 056374

Zastosowanie Produkt Olej bazowy Typy
uszczelnień

Kompatybilność Nr rejestracji 
NSF H1

Smar specjalny do 
siłownikó pneumaty-
cznych

Klüberfood NH1 34-401 PAO Uszczelnienia
dławnicowe,
uszczelnienia
tłokowe, 
uszczelnienia 
tłoczysk

Niekompatybilny
z EPDM

149161

Środki smarne do układów pneumatycznych
i hydraulicznych
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Produkty do uszczelnień mechanicznych, montażu
i utrzymania ruchu

Produkty dla utrzymania ruchu

Wymagania Produkt Górna temperatur pracy [°C] NSF

Ochrona antykorozyjna Klüberfood NH1 K 32 80 H1-138106

Klüberfood NH1 K 32 Spray 80 H1-130873

Wypieranie wody Klüberfood NH1 4-002 Spray 50 H1-143558

Środek czyszczący i odtłuszczający Klüberfood NK1 Z 8-001 Spray - K1/K3-143557

Rozpuszczalnik Klüberfluid NH1 1-002* - H1/K1 - 139165

Odrdzewiacz Klüber DEGRIPPANT NH1 Spray - 148148

*Może być mieszany z PARALIQ 91, PARALIQ P 68 i PARALIQ P 40 w różnych proporcjach.

Właściwości dotyczące wypierania wody
 
Maszyny pracujące w przemyśle spożywczym, które podlegają
myciu roztworami wodnymi muszą być zabezpieczone przed 
korozją i przed gromadzeniem się wody na powierzchniach 
metalowych.

W celu zbadania zdolności do wypierania wody oraz 
zapobiegania korozji powodowanej przez wodę, na metalowej 
powierzchni rozpylania jest cieniutka warstwa wody, na którą 
następnie nanosi się kroplę oleju.

Powyższe wyniki pokazują, że Klüberfood NH1 4-002 był w stanie
wyprzeć większą ilość wody w porównaniu z innymi produktami,
nawet tymi bez atestu H1.

Klüberfood NH1 4-002
Produkt porównywany 

z H1
Produkt wypierający 

wodę bez H1

Pasty montażowe

Zastosowanie Produkt Olej 
ba-
zowy

Zagę-
szczacz

Zakres
temperatury
pracy

Lepkość 
oleju ba-
zowego

Obciążenie
zespawania podczas 
badania na aparacie 
4-kulowym DIN 
51350 [N]

Nr
rejestra-
cji 
NSF H1

Od
[°C]

Do
 [°C]

40 °C 
[mm²/s]

Temperatury niskie 
i normalne

Klüberpaste UH1 84-201 PAO PTFE –45 120 200 > 3,000 136305

Temperatury
wysokie

Klüberpaste UH1 96-402 PAG Krzemian –30 1,200 360 > 2,500 056338

Klüberpaste UH1 96-402 Spray PAG Krzemian –30 1,200 360 > 2,500 144396
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Ciecze barierowe do uszczelnień mechanicznych

Płyny do przenoszenia ciepła

Inne produkty

Zastosowanie Produkt Olej bazowy Zakres temperatur pracy Nr rejestracji
NSF H1

Od [°C] Do [°C]

Uszczelnienia
mechaniczne

Klüberfluid NH1 4-005 PAO –45 150 143373

Klüber Summit HySyn FG 15 PAO –45 135 129191

PARALIQ P 12 Biały olej mineralny –10 120 056374

Zastosowanie Produkt Olej 
ba-
zowy

Zakres tem-
peratur pracy

Maks. 
temp.
filmu 
olejowego 
[°C]

Lepkość 
oleju ba-
zowego 
[kJ/kg K]  
w temp. 
300 °C

Lepkość 
oleju ba-
zowego

NSF
HT1

From
[°C]

To
 [°C]

ok. 40 °C 
[mm²/s] 

Proces grzewczy w układach
zamkniętych w przemyśle
spożywczym

Klüberfood NHT1 1-18 Biały 
olej 
miner-
alny

36 330 ≤ 343 3,45 19 156393

Klüberfood NHT1 1-39 Biały olej
mineralny

55 310 340 3,08 42 156394

 Niższa lepkość oleju bazowego umożliwia: 1. Szybszy rozruch, nawet w niskiej temperaturze 2. Większą prędkość przepływu, poprzez zmniejszenie
poziomu degradacji płynu w elemencie grzewczym
**Wysoka przewodność cieplna nawet w wysokich temperaturach – ok. 0,13 i 0,12 W/m K w zakresie od 100 do 300°C.

Zastosowanie Produkt Olej ba-
zowy

Lepkość oleju ba-
zowego*

Temp.
krzep-
nięcia[°C]

Temp.
zapłonu 
[°C]

Nr rejestracji
NSF H1

ok. 40 °C [mm²/s]

Oleje wielofunk-
cyjne

PARALIQ 91
PARALIQ 91 Spray

Olej
estrowy

14 ≤ 5 > 230 056380
056380

PARALIQ P 12 Biały olej
mineralny

21 ≤ 12 > 180 056374

PARALIQ P 40 Biały olej
mineralny

70 ≤ 20 > 200 056379

Guma i tworzywa
sztuczne, części
elastomerowe 
automatów 
sprzedających

UNISILKON TK 002/500
UNISILKON TK 002/1000

Olej me-
tylo-si-
likonowy

400
1000

≤ 50
≤ 45

> 300 113764
142117

UNISILKON M 2000 Spray 1000 ≤ 50 > 300 056386

27



Zawory i armatura zawierają złożone systemy trybologiczne. W
celu zminimalizowania zużycia takich elementów środek 
smarny musi być kompatybilny z różnymi materiałami. Środki 
smarne przeznaczone do zaworów do wody pitnej muszą 
również spełniać wytyczne właściwe dla kraju, w którym są 
wykorzystywane.

Właściwy środek smarny zapewnia wysoką odporność na media 
w szerokim zakresie zastosowań. Gwarantuje on szczelność 
układu i zapobiega niepożądanemu mieszaniu. Jakość 

środka smarnego przejawia się również wtedy, gdy oferuje 
on operatorowi dobre właściwości dotykowe w instalacjach 
z ciepłą i zimną wodą lub w systemach kotłów ciśnieniowych 
i przy temperaturach wody do 130 °C. Inne ważne cechy to 
przestrzeganie przepisów o artykułach spożywczych i neutralne 
zachowanie wobec np. piany piwnej. 

Nasze certyfikowane specjalistyczne środki smarne są 
projektowane tak, aby spełniały indywidualne wymagania klienta 
i zapewniały niezawodną eksploatację zaworów i armatury przez 
cały okres ich żywotności.

Zastosowanie Produkt Kompaty-
bilność
z elasto-
merami

Klasa
NLGI

Olej ba-
zowy

Zagę-
szczacz

Zakres
temperatury
pracy

Nr
reje-
stracji
NSF 
H1Od

[°C]
Do
 [°C]

Zawory i armatura 
do napojów

Klübersynth UH1 64-2403 NBR 3 PAO Krzemian –10 140 056363

PARALIQ GTE 703 NBR, 
EPDM, 
FPM

3 Silikonowy PTFE –50 150 056372

Zawory i armatura 
w instalacjach do napo-
jów, w środowiskach 
sterylnych

Klüberfood NH1 87-703 3 Silikonowy PTFE –45 150 155194

Zawory w instalacjach 
do napojów, wody pitnej
i w instalacjach grzew-
czych

UNISILKON L 250 L EPDM, 
NBR

3 Silikonowy PTFE –45 160 141714

UNISILKON LCA 3801 NBR, 
EPDM, 
VMQ

1 Silikonowy Na bazie 
wapnia

–40 140 146027

Klüberbeta VR 87-883 EPDM, 
NBR

3 Silikonowy PTFE –40 160 156353

UNISILKON L 641 N EPDM, 
FKM

3 Silikonowy PTFE –40 160 156436

Zastosowania uniwer-
salne wymagające smaru 
półpłynnego

Klüberbeta VR 67-3500 NBR, 
EPDM, 
FPM

0 Silikonowy PTFE –40 140 144018

Środki smarne do zaworów i armatury
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KlüberEfficiencySupport
Wszystko, co niezbędne do Państwa sukcesu, dostępne z jednego źródła 

1) TPM: Total Productive Maintenance

Nasza metodologia została sprawdzona i wypróbowana w prak-
tyce. Polega ona na kilkustopniowym, systematycznym podejściu. 
Na wczesnym etapie wspólnie z klientem identyfikujemy jego 
wymagania w celu określenia potencjału możliwej optymalizacji.

Wyniki mogą być wyświetlane za pomocą naszego oprogramo-
wania serwisowego EfficiencyManager, wykorzystywanego 
przez specjalistów do efektywnej obsługi procesów istotnych dla 
produkcji. EfficiencyManager jest portalem internetowym inte-
grującym wszystkie usługi oferowane przez Klüber Lubrication 
i zapewniającym przejrzystość wśród coraz bardziej złożonych 
wymagań w inteligentnej fabryce.

Ponieważ EfficiencyManager działa na urządzeniach mobil-
nych, można uzyskać dostęp do danych w dowolnym miejscu i 
czasie oraz uwzględnić nieplanowane zdarzenia w zakładzie, np. 
naprawy bądź usuwanie usterek. W ten sposób, dzięki jednemu 
narzędziu, mają Państwo pod kontrolą wszystkie właściwe zasoby 
i są gotowi na audyt.

KlüberEfficiencySupport

Internetowy portal usług EfficiencyManager

KlüberCollege – Wydajność personelu

Usługi doradztwa w zakresie 
optymalizacji efektywności 
energetycznej w zastosowaniach 
smarów, z weryfikacją poprzez 
pomiary energii i raportowanie 
oszczędności energii.

 KlüberEnergy
Wydajność energetyczna

Wsparcie w zakresie zarządzania 
programami smarowania i 
utrzymania ruchu, jak np. TPM1 w 
odniesieniu do środków smaro-
wych i czynności konserwa-
cyjnych.

 KlüberMaintain
Optymalizacja utrzymania ruchu

Zwiększenie produktywności pop-
rzez badania używanych środków 
smarowych. Zalecenia dotyczące 
optymalizacji oparte na analizach 
trendów i wynikach prób na
stanowiskach badawczych.

 KlüberMonitor
Większa wydajność produkcji

Usługi (w tym odpowiednie 
szkolenia) przyczyniające się do 
zwiększenia żywotności kosz-
townych elementów, takich jak 
duże napędy zębate i łańcuchy.

 KlüberRenew
Efektywność podzespołów
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Automatyczne systemy smarowania

Jako Klüber Lubrication, traktujemy siebie jako dostawcę 
rozwiązań. Dostarczamy nie tylko wysokiej klasy oleje i smary, lecz 
również „inteligentne opakowania” na potrzeby automatycznego 
smarowania maszyn i ich elementów. Wybrane środki smarne 
obejmujące szeroki zakres typowych zastosowań są dostępne w 
automatycznych dozownikach do smarowania jednopunktowego. 
Te sprawdzone w praktyce systemy oparte na technologii elektro-
mechanicznej lub elektrochemicznej są dostępne w zestawieniu 

Korzyści w skrócie

Oszczędność kosztów

Ciągłość procesów produkcyjnych i przewidywalne okresy miedzy
kolejnymi konserwacjami obniżają straty produkcyjne do mini-
mum. Wysoka jakość smaru utrzymywana na stałym poziomie 
zapewnia ciągłe, długoterminowe smarowanie bez konieczności 
konserwacji, zapewniając wysoką dostępność instalacji. Ciągłe 
zasilanie punktów smarowania świeżym środkiem smaro-
wym utrzymuje tarcie na niskim poziomie i obniża koszty energii.

Smarowanie w systemie Klübermatic może obniżyć
koszty nawet o 25%

Bezpieczeństwo

Dłuższe okresy między kolejnymi smarowaniami zmniejszają 
częstotliwość prac konserwacyjnych i konieczność pracy perso-
nelu użytkownika w strefach niebezpiecznych. Systemy smaro-
wania firmy Klüber Lubrication mogą więc znacząco obniżyć 
ryzyko zawodowe w trudno dostępnych miejscach pracy.

Smarowanie w systemie Klübermatic może 
zmniejszyć ryzyko wypadków aż do ok. 90%

Niezawodność

Systemy automatycznego smarowania firmy Klüber Lubrication
zapewniają niezawodne, czyste i precyzyjne smarowanie przez
całą dobę. Dostępność instalacji jest zapewniona dzięki smarow-
aniu w trybie ciągłym.

Smarowanie przy użyciu systemu Klübermatic może 
pomóc w zapobiegnięciu aż do 55% awarii łożysk 
tocznych.

Od niskich kosztów do zaawansowanej technologii
– systemy automatyczne spełniające wszystkie wymagania

Firma Klüber Lubrication oferuje klientom następujące rozwiązania
technologiczne:
– dowolnie regulowane dawki smarowania w zakresie od 1 do 12
miesięcy
– zestaw specjalistycznych środków smarnych
– systemy smarowania samodzielne lub sterowane z poziomu
maszyny (regulacja czasowa przy pomocy programowalnego
sterownika)
– połączenie sprawdzonych i wypróbowanych środków smarnych 
firmy Klüber Lubrication ze sprawdzonymi automatycznymi
dozownikami środków smarnych

Klübermatic FLEX Klübermatic NOVA Klübermatic STAR VARIO Klübermatic STAR CONTROL

Elastyczność stosowania, w 
tym również na potrzeby punk-
tów smarowania o wysokich 
wymaganiach

Do zastosowań z wa-
haniami temperatury w 
szerokim zakresie

Precyzyjne i regulowane 
dozowanie smaru

Smarowanie jednopunktowe regu-
lowane zewnętrznie

ze smarami standardowymi, długookresowymi lub przeznaczony-
mi do wysokich obciążeń, standardowymi lub wysokotempera-
turowymi olejami do łańcuchów oraz specjalnymi olejami i smara-
mi dla przemysłu spożywczego. Na życzenie jesteśmy również w 
stanie dostarczyć inne środki smarne w automatycznych dozo-
wnikach i realizować zamówienia na duże ilości pod warunkiem, 
że środki te zostały przebadane i dopuszczone stosowania w tych 
dozownikach. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z 
konsultantem firmy Klüber Lubrication.

Właściwy środek smarny, 
we właściwym miejscu i czasie
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Wydawca i prawa autorskie:

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Powielanie w całości lub w części dozwolone jest wyłącznie po
uzgodnieniu i po przesłaniu kopii egzemplarza pokazowego,
do Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie bazują na naszym 
ogólnym doświadczeniu i wiedzy w momencie publikacji
i w zamyśle mają dostarczyć czytelnikowi z doświadczeniem
technicznym wskazówek co do możliwych zastosowań, nie
stanowią jednak ani gwarancji własności produktu, ani nie
zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia w warunk-
ach eksploatacyjnych wstępnych prób produktu wytypowanego 
do określonego zastosowania. 

Wszystkie dane mają charakter orientacyjny i zależą od składu 
środka smarnego, jego przeznaczenia oraz metody stosowania. 
Dane techniczne środków smarowych zmieniają się zależnie 
od obciążeń mechanicznych, dynamicznych, chemicznych i 
cieplnych, oraz czasu i ciśnienia. Zmiany te mogą wywierać 
wpływ na funkcjonowanie komponentów. Zalecamy kontakt z 
nami w celu omówienia konkretnego zastosowania. W miarę 
możliwości dostarczymy na żądanie próbkę do badań. Produkty 
firmy Klüber są stale udoskonalane, dlatego zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany w każdym czasie i bez uprzedzenia wszystkich 
danych technicznych zawartych wniniejszym dokumencie. 

Klüber Lubrication München SE & Co. KG 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Germany 

Lokalny sąd pierwszej instancji Monachium, Niemcy
Certyfikat rejestracji 46624
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Klüber Lubrication – your global specialist 

Innowacyjne rozwiązania trybologiczne to nasza pasja. Dzięki osobistemu kontaktowi i regularnym 
konsultacjom, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na całym świecie – w różnorodnych 
gałęziach przemysłu i na wielu rynkach. Dzięki naszym ambitnym koncepcjom technicznym
 i doświadczonemu, kompetentnemu zespołowi, udaje nam się spełniać stale rosnące wymagania 
naszych klientów produkując efektywne i wysokowydajne środki smarne od ponad 85 lat.

www.klueber.pl


