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Çimento üretiminde her gün karşılaşılan en büyük zorluk, duruş
sürelerini azaltırken, üretimdeki güvenilirlikten ve emniyetten
taviz vermemektir. Çimento endüstrisindeki makineler
kontaminasyon, sıcaklık, titreşim ve şok yükler gibi zorlu
koşullara maruz kalmaktadırlar. Bu koşullar ise, bakım ve tamiri
zor görevler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sürücülerin, rulmanların, konveyörlerin ve diğer ekipmanların
çalışmak zorunda olduğu zorlu ortamlarda yağlayıcılar da
yüksek taleplere cevap vermelidir. Herşeyden önce, çimento
endüstrisinde pek çok uygulama için standart çözümler
bulunmadığı için, doğabilecek sorunları önlemek için doğru
yağlayıcı seçilmelidir.

Klüber Lubrication çimento endüstrisi için ihtiyaçlarınızı
karşıyacak çözümler sunarak size destek olur.
Klüber Lubrication ürünleri, işletme koşullarına özel olarak
üretilmekte ve kritik uygulamalarda kalitesini göstermektedir.
Yağlayıcı seçiminden başlayarak, yağlayıcı değişimine, rutin
kontrollere, yağ numunesi testine ve yağlama miktarlarının
ayarlanmasına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm süreçlerde
size destek oluyoruz. 80 yılı aşkın uzun soluklu endüstri
tecrübemiz ve OEM işbirliklerimiz doğru ve güvenli yağlayıcıyı
geliştirmemizde, doğru yağlama miktarlarını belirlememizde ve
ekipmanın tasarım ömrüne ulaşmamızda bize yardımcı oluyor.

İşletme şartlarına ve kullanım yerine göre, farklı baz yağlardan,
katkılardan üretilen ve farklı vizkozitelere ve yoğunluğa sahip
yağlayıcılar kullanılması gerekmektedir. Yanlış seçim, erken
parça hasarı veya yüksek bakım maliyeti ve üretim kaybı
yaratan duruşlara sebep olabilir. Tüm bu koşullar altında ise,
tesisinizin verimli ve düşük maliyetli olarak çevreye en az etki ile
çalışması gerekmektedir.
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Çimento endüstrisi süreçlerindeki
özel yağlayıcılar
Ocak

Hammadde silosu
Kırıcı

Değirmen

Ön ısıtma kulesi

Fırın

Soğutucu

Ön karıştırma birimi

Sevkiyat

Katkılar
Son değirmen
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Ham çimento nakliyesi için özel yağlayıcılar

Paletli besleyici, kemer&vidalı konveyör, sepet asansörleri, istifleyici ve alıcılar
Yüksek sıcaklık etkisine ve şok yüklere karşı
daha iyi koruma
Hammaddenin ve diğer malzemelerin taşınması sırasında
rulmanlar ve bağlantı elemanları su ve tozdan kaynaklanan
yoğun kontaminasyon ile beraber yüksek sıcaklığa maruz kalırlar.
Sonuç: Yüksek aşınma ve yük taşıyan ekipmanlarda kısa çalışma
ömrü.

Yüksek kaliteli özel yağlayıcılar, hasardan korunmanıza yardımcı
olur; doğru yağlayıcı makinenizi yüksek sıcaklığa ve şok yüklere
veya titreşime karşı korur.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Kardan şarfları, pivot rulmanları, rulmanlı ve kaymalı yataklar

Klüberlub BEM 41-122

–– 30 °C ile 140 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Mineral ve sentetik hidrokarbon yağ bazlı, özel lityum sabunlu ve açık
renkli katı yağlayıcılar içeren gres
–– NLGI sınıfı 2
–– 400,000 mm/dk’ya kadar hız faktörü

–– Yüksek yüzey basıncı ve yavaş osilasyon hareketlerine maruz kalan
rulmanların ömrünü uzatır.
–– Pivot rulmanlarını aralık korozyonundan ve aşınmalardan korur.
–– Çelik çeliğe çalışan rulmanlarda tercih edilir.

Klüberplex BEM 41-132

–– 40 °C ile 160 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Polİure kalınlaştırıcı, mineral yağ, SHC ve katkılardan oluşan gres
–– NLGI sınıfı 2
–– 500,000 mm/dk’ye kadar hız faktörü

–– Daha uzun çalışma ömrü sağlar.
–– Bakımı azaltır.
–– Şok yüklere ve titreşime maruz kalan rulmanların ömrünü uzatır.

Çevrim sistemleri, vidalı konveyor sürücüleri

PETAMO GHY 133 N

–– 40 °C ile 160 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Polİure kalınlaştırıcılı, mineral yağ, SHC ve katkılardan oluşan gres
–– NLGI sınıfı 2
–– 500,000 mm/dk’ya kadar hız faktörü

–– Yüksek termal yükler, artan çalışma ömrü ve düşük tüketim sağlar.
–– Korozyon koruması sağlar.

Yağlama başlıkları / otomatik yağlama dispenseri

Klübermatic dispenser, uygun yağlayıcı ile

–– Rulmanlı ve kaymalı yataklarda, lineer yataklarda, açık dişlilerde, dişli
çubuklarda, şaft keçelerinde ve zincirlerde tek nokta yağlamasında
kullanılmak üzere otomatik dispenser yağlama

–– Sürekli, bakım gerektirmeyen, uzun süreli yağlama sunar.
–– Güvenilirlik: 24 saat temiz ve kesin yağlama sağlar.
–– Emniyet: Bakım ekibinin tehlikeli alanlarda çalışmasını azaltır.

Tahrik redüktörü

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Mineral baz yağlı, çok amaçlı dişli yağı
–– FZG scuffing testi, A / 8.3 / 90, aşındırma yük kademesi ≥ 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli üreticileri tarafından onaylanmıştır.
–– Bakım maliyetlerini düşürür.
–– Çok yüksek yüklerde, titreşimleride ve salınımlarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 40 °C' ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin ve sentetik hidrokarbon (SHC) baz yağlı dişli yağları
–– FZG scuffing testi, A / 8.3 / 90, aşındırma yük kademesi ≥ 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Enerji kaybını azaltarak, verimliliği arttırır.
–– En yüksek yüklerde, salınımlarda ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulman ve keçe ömürlerini uzatır.
–– Uzatılmış yağ değişimi aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C' ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG scuffing testi, A / 8.3 / 90, aşındırma yük kademesi ≥ 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma dayanımı, yağlanma ve oksidasyon direnci, iyi
vizkozite-sıcaklık davranışı ve iyi termal stabilite

–– Enerji kaybını azaltarak, verimliliği arttırır.
–– En yüksek yüklerde, salınımlarda ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Uzatılmış çalışma süresi sunar.
–– Uzatılmış yağ değişimi aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Kırma işleminde çalışan rulmanların, titreşime, şok yüklere ve
kirliliğe, yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklı
olması beklenmektedir. Özel yağlayıcılar bu süreçlerdeki yüksek
yüklü rulmanları koruyabilir; aşınmayı azaltır, bakım aralıklarını
uzatar ve güvenilirliği arttırırlar.

Özel yağlayıcılarımızı bu zorlu koşullara uygun olarak geliştiriyoruz.
Özel yağlayıcılarımız, özel katkılar sayesinde doğru viskozite ve
yoğunluklarda ve güvenilir yağlayıcı pompalanabilirliği sunuyorlar.
Ayrıca yağlayıcılarımız, kimyasal ve fiziksel olarak stabiliteleri ile
rulman ömrünün uzatılmasına yardımcı olurlar.

Titreşimli elekler
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Rulmanlar

Klüberplex BEM 41-132

–– -40 °C ile 150 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Sentetik hidrokarbon ve mineral yağ karışımı ile özel lityum sabunlu gres
–– NLGI sınıfı 2
–– 1,000,000 mm/dk'ya kadar hız faktörü

–– Uzun çalışma ömrü sağlar.
–– Bakımı azaltır.
–– Yüksek titreşim ve şok yüklere maruz kalan rulmanların ömrünü uzatır.

Klüberlub BVH 71-461

–– -20 °C ile 160 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Sentetik hidrokarbon ve mineral yağ ile poliüre kalınlaştırıcılı gres

–– Yüksek sıcaklık, titreşim ve şok yükler altında verimlidir.

Klüberlub BE 41-542

–– -20 °C ile 140 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 2
–– 500,000 mm/dk'ya kadar hız faktörü
–– Yüksek vizkoziteli mineral yağ ve özel lityum kalınlaştırıcılı ürün. Aşınma,
oksitlenme ve korozyon önleyici katkılar içeren yüksek basınç gresi

–– Düşük ve orta hızda çalışan yüksek yük rulmanlarını korur.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Kırıcı ana yatakları

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı1
–– Yüksek vizkoziteli hidrokarbon (ISO VG 1500) mineral baz yağlı, özel
lityum sabunlu ve yüksek basınç/aşınma önleyici katkılı gres
–– Katı yağlayıcılar içerir ( MoS2 ve grafit)

–– Arttırılmış rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretim artar.
–– Lider OEM'ler tarafından tavsiyedir.

Tahrik redüktörü

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Mineral baz yağlı dişli/çok amaçlı yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Pek çok lider dişli üreticisi tarafından onaylanmıştır.
–– Bakım maliyetlerini azaltır.
–– Yüksek yüklerde, titreşimlerde ve salınımlarda bile koruma sağlar..

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C' ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin (PAO) ve sentetik hidrokarbon (SHC) bazlı, dişli/çok amaçlı
kullanıma uygun yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.
–– Güç kaybını azaltarak, enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yüklerde, titreşimlerde ve salınımlarda bile koruma sağlar..
–– Rulmanların ve keçelerin ömrünü uzatır.
–– Yağ değişimi aralıklarını uzatarak maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol bazlı sentetik dişli yağı
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– Mükemmel aşınma direnci, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi
vizkozite-sıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak, enerji verimliliğini arttırır.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.
–– Yüksek yüklerde, titreşimlerde ve salınımlarda bile koruma sağlar..
–– Rulmanın erken hasarını önler.
–– Uzun çalışma ömrü sunar.
–– Yağ değişimi aralıklarını uzatarak maliyet tasarrufu sağlar.

Kırıcılar

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Dik değirmen
Sıvı yağlayıcı
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Ana yatak/rulman

Klübersynth GH 6 *-680, -1000, -1500
(CLP PG 680, -1000, -1500)

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı (Klübersynth GH 6)
–– 150 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı (SYNTHESO HT)
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– ERken rulman hasarlarını önler.
–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğine arttırır.
–– Uzatılmış çalışma ömrü sunar.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.

SYNTHESO HT 1000
(CLP PG 1000)

Ana tahrik redüktörü
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Ana tahrik redüktörü

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Dişli/çok amaçlı kullanım için seçilmiş baz yağlı yağlayıcı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücü üreticileri tarafından onayldır.
–– Bakım maliyetlerini azaltır.
–– Yüksek yük, titreşim ve salınımlarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin ve sentetik hidrokarbon baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Uzun rulman ve keçe ömrü sunar.
–– Uzun aralıkla yağ değişimi sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik baz yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– ERken rulman hasarlarını önler.
–– Uzun çalışma ömrü sunar.
–– Uzun aralıkla yağ değişimi sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Ana yatak / eksantrik mili

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Uzun rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artar.
–– Lider OEM'ler tarafından tavsiyedir.

Klüberlub BE 41-1002

–– 15 °C ile 120 °C arası çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 2
–– Yüksekvizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VG 1000) ve özel
lityum sabunlu gres
–– Katı yağlayıcılar içerir

–– Düşük sıcaklıklarda iyi pompalanabilirlik sağlar.
–– Bakımı azaltır.

SYNTHESO GLEP 1

–– -50 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Yüksek basınç katkılı özel yağlayıcı gres, EPDM ile uygundur.

–– EPDM keçeler ile uyumludır.
–– Keçe sorunlarından kaynaklı sızıntılar oluşmaz.

Klüberlub BE 41-1501

–– 72 NBR 902 elastomerleri ile uyumlu
–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış ekipman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artışı sağlar.
–– Lider OEM'ler tarafından tavsiye edilir.

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.

Gres yağlama

Rulmanların elastomer keçeleri

10

11

Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Seperatörler
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Üst ve alt rulmanlar

Klüberplex BEM 41-132

–– -40 °C ile 150 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Sentetik hidrokarbon ve mineral yağ karışımı ile özel lityum sabunlu gres
–– NLGI sınıfı 2
–– 1,000,000 mm/dk'ya kadar hız faktörü

–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Bakımı azaltır.
–– Yüksek titreşim ve şok yüklere maruz kalan rulmanların ömrünü uzatır.

Klüberlub BE 41-542

–– -20 °C ile 140 °C arası çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 2
–– Yüksek vizkozitesi mineral yağ, özel lityum sabun ve aşınma,
oksidasyon ve korozyon önleyici katkılı gres

–– Düşük ve orta hızda çalışan yüksek yük rulmanlarını korur.

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış ekipman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artışı sağlar.
–– Lider OEM'ler tarafından tavsiye edilir.

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Çok amaçlı kullanım için seçilmiş baz yağ içeren dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Düşük bakım maliyeti sunar.
–– Yüksek yük, titreşim ve salınımlarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin ve sentetik hidrokarbon baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Daha uzun rulman ve keçe ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik baz yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– ERken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Redüktörler

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Roller presler

Yüksek şok yüklere maruz kalan rulmanlarda yağlama
filmi sorunsuz çalışmalıdır; özellikle yetersiz yağlama.
kontaminasyon veya yanlış yağlayıcı seçimi kolaylıkla rulman
hasarına yol açabilir. Hasarlanan pahalı ve tedariği zor parçalar
üretim kaybına ve maliyet artışına sebep olabilir. Tipik hadde
rulmanları, silidiriktir ve 75°C sıcaklıkta çalışırlar. Bu durumda
metal-metal çalışması sırasında yeterli korumayı sağlayacak
yağlayıcı filmi oluşturmamız gerekir.

Klüberlub BE 41-1501 ağır yük altında çalışan hadde rulmanları
için üretilmiştir. 75 °C'de bile merdaneler ve rulman yolları
arasındaki metal-metal temasını engeller.
Lütfen çalıştığınız sıcaklık, hız ve yük için doğru olan vizkozite
ve gres yumuşaklığını seçiniz. Klüber Lubrication bu konuda
size yardımcı olmaktan memnun olacaktır.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Ana yatak

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış ekipman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artar.
–– Lider OEM'ler tarafından tavsiyedir.

Klüberlub BE 41-1002

–– -15 °C ile 120 °C arası çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 2
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VG 1000) ve özel
lityum sabunlu gres
–– Katı yağlayıcılar içerir

–– Düşük sıcaklıklarda iyi pompalanabilirlik sağlar.
–– Bakımı azaltır.

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağlı yağlayıcı ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Düşük bakım maliyeti sunar.
–– Yüksek yük, titreşim ve salınımlarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin ve sentetik hidrokarbon baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– ERken rulman hasarlarını önler.
–– Uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma
–– Poliglikol sentetik baz yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, scuffing yükü 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– ERken rulman hasarlarını önler.
–– Uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Yıldız dişli

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Tüp değirmen/bilyalı değirmen
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Pinyon rulmanları

Klüberlub BE 41-1501

–– - 10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artışı sağlar.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.

Boyun rulmanları / tahrik redüktörü

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağları ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücüsü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Daha düşük bakım giderleri sunar.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin (PAO) ve sentetik hidrokarbon (SHC) baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulmanlar ve keçelerde daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C''ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

POLYLUB GA 352 P

–– -35 °C ile 120 °C arasında çalışma sıcaklığı aralığı
–– Sentetik hidrokarbon yağ, mineral yağ ve alüminyum kompleks sabun
esaslı uzun ömürlü tutucu gres
–– Çok iyi su direnci

–– Toz veya su gibi kirleticilerin girişine karşı iyi sızdırmazlık etkisi sunar.
–– Bileşenleri korozyona karşı korur.

Boyun/ayak rulmanları ve fener dişli muhafazası için kauçuk keçeler

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Kırma işlemi için özel yağlayıcılar
Öğütme üniteleri için basınçlı ezici
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Hadde rulmanları /plummer blok/ dişli kaplin

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artar.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.

Döner eklemler

PETAMO GHY 133 N

–– -40 °C ile 160 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Poliüre kalınlaştırıcı, mineral yağ, sentetik hidrokarbon ya ve katkılar
esaslı gres
–– NLGI sınıfı 2
–– Hız faktörü 500,000 mm/dk

–– Yağlama sıklığının düşüşü ile birlikte bakım azalır.
–– Düşük tüketim sayesinde azalan maliyet sunar.
–– Yüksek sıcaklık ve korozif ortamda bile uzayan rulman ömrü sağlar.

Kırıcı yataklar

Klüberoil GEM 1-150 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağları ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücüsü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Daha düşük bakım giderleri sunar.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Konik redüktör

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin (PAO) ve sentetik hidrokarbon (SHC) baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulmanlar ve keçelerde daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klüberoil GEM 1-320 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağları ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücüsü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Daha düşük bakım giderleri sunar.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Değirmenlerdeki dişli sürücüleri

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağları ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücüsü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Daha düşük bakım giderleri sunar.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin (PAO) ve sentetik hidrokarbon (SHC) baz yağlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulmanlar ve keçelerde daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Kaplin rulmanı

Sürücü üniteleri

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Klinker üretiminde kullanılan özel yağlayıcılar
Ön ısıtma

Ön ısıtma süreci, yüksek sıcaklık, hız, kirleticiler ve diğer zorlu
çalışma koşullarını da beraberinde getirir. Termal yüklere maruz
kalan rulmanları yağlamak zor bir görevdir.
Klüber Lubrication tarafından üretilen özel yağlayıcılar bu zor şartlar
altında ekipman ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Redüktör sürücü manifoldu

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Aks rulmanı

Klüberplex BEM 41-132

–– -40 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Sentetrik hidrokarbon yağ ile mineral yağ karşımı ve özel lityum sabun
esaslı gres
–– NLGI sınıfı 2
–– Hız faktörü 1,000,000 mm/dk

–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Bakımı azaltır.
–– Yüksek titreşim ve şok yüklere maruz kalan rulmanlarda daha uzun
çalışma ömrü sunar.

PETAMO GHY 133 N

–– -40 °C ile 160 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Poliüre kalınlaştırıcı, mineral yağ, sentetik hidrokarbon ya ve katkılar
esaslı gres
–– NLGI sınıfı 2
–– Hız faktörü 500,000 mm/dk

–– Yağlama sıklığının düşüşü ile birlikte bakım azalır.
–– Düşük tüketim sayesinde azalan maliyet sunar.
–– Yüksek sıcaklık ve korozif ortamda bile uzayan rulman ömrü sağlar.

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Klinker üretiminde kullanılan özel yağlayıcılar
Döner fırın

Fırında en sık yağlanan noktalardan biri fırın sızdırmazlık
elemanları ve ring altı yağlama noktalarıdır. Metal-metal
sürtünmeyi engellemek için temas yüzeyine katı yağlayıcıların
girdiğinden emin olmak gerekir.

Not: Taşıyıcı yağ ve katı yağlayıcıların birbirine tamamen
karıştığından emin olmak için kullanmadan önce mutlaka
karıştırmak gerekmektedir. Yetersiz karıştırmadan dolayı yağ
alevlenebilir.

Fırının ring altı ve sızdırmazlıklarının yağlaması
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Ring altı yağlaması

WOLFRACOAT C Fluid

–– -25 °C ile 1,050 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Mineral ve ester yağ karşımı esaslı vizkoz yüksek sıcaklık ayırıcı
ve yağlayıcı bileşik. Katı yağlayıcılar, metal pigmentler ve inorganik
kalınlaştırıcı içerir.
–– Parlama sıcaklığı ≥ 370 °C

–– İş güvenliği: Sprey ambalaj ile uygulanır.
–– Düşük tüketim: düşük maliyet, yüksek verimlilik sunar.
–– Kolay kullanım için daha küçük ambalaj formları mevcuttur.
–– Yüksek termal yüklere maruz kalan yüzeylerin yağlanması için
uygundur.
–– Kolay uygulama sağlar.
–– Uygulama öncesi iyice çalkalayınız.

Fırın giriş-çıkış sızdırmazlıkları

GRAFLOSCON SY 20 ULTRA

–– -30 °C ile 700 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Alev dayanımı esaslı yüksek sıcaklık dispersiyonu
–– Katı yağlayıcılar ve sentetik yağ içerir
–– Solvent içermeyen dispersiyon
–– Yağlayıcı filmin termal stabilitesi 700 °C

–– İş güvenliği: Sprey ambalaj ile uygulanır.
–– Kolay uygulama (katı yağ çökmesi olmaz, solvent içermez) sağlar.
–– Yüksek sıcaklıklarda kalıntı bırakmaz.
–– Termal strese karşı koruma sunar.

GRAFLOSCON C-SG 500 PLUS

–– Alüminyum kompleks kalınlaştırıcılı ve katı yağlayıcılı (ince grafit) mineral
yağ esaslı tutucu yağlayıcı
–– Yüksek basınca dirençli
–– Aşınma önleyici, tutuculuğu arttırıcı ve korozyon koruyucu karkılar içerir.
–– Yağlayıcı filmin termal stabilitesi, üst limit değeri, 200 °C

–– Mükemmel tutunma sağlar.
–– Aşınmayı azaltır.
–– Korozyon koruması sağlar.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Gale yatakları / Pinyon yatakları

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artışı sağlar.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.

Gale yatakları / Pinyon yatakları

Klüberoil GEM 1 N

–– 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Seçilmiş baz yağları ile çok amaçlı dişli yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider dişli sürücüsü üreticileri tarafından onaylıdır.
–– Daha düşük bakım giderleri sunar.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

–– 140 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Polialfaolefin (PAO) ve sentetik hidrokarbon (SHC) esaslı çok amaçlı dişli
yağı
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar

–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.
–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulmanlar ve keçelerde daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klübersynth GH 6 *

–– 160 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
–– Poliglikol sentetik yağ
–– FZG testi, A /8.3/90, aşındırma yük kademesi 14
–– FAG FE8 rulman testlerinde mükemmel sonuçlar
–– Mükemmel aşınma, yaşlanma ve oksidasyon direnci, iyi vizkozitesıcaklık davranışı ve çok iyi termal stabilite

–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır.
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır.
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler.
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Destek merdane rulmanları ve itici merdane rulmanları

* Lütfen uyumluluğu kontrol ediniz ve Ürün Bilgi Formu'ndaki uygulama notlarına uyunuz.
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Klinker üretiminde kullanılan özel yağlayıcılar
Döner fırın

Soğutuculardaki rulmanlar yüksek sıcaklıklara maruz kalırlar.
Standart gresler kısa zamanda etkisiz hale gelerek yüksek
maliyetli rulman hasarlarına sebep olur.

Soğutucular
Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Fan rulmanları
Elektrik motor rulmanları

STABURAGS N 12 M F

–– -20 °C ile 140 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Yüksek sıcaklıklarda uzun dönemli uygulama için mineral yağ esaslı
gres
–– Katı yağlayıcı içerir (MoS2)
–– Hız faktörü 500,000 mm/dk

–– Rulmanları yüksek sıcaklık ve yüklere karşı korur.
–– Geliştirilmiş korozyon koruması sağlar.

İleri-geri hareketli ızgaralar
Düşük hız merdane rulmanları

Klüberplex BEM 41-132

–– -40 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– Sentetrik hidrokarbon yağ ile mineral yağ karşımı ve özel lityum sabun
esaslı gres
–– NLGI sınıfı 2
–– Hız faktörü 1,000,000 mm/dk

–– Daha uzun çalışma ömrü sunar.
–– Bakımı azaltır.
–– Yüksek titreşim ve şok yüklere maruz kalan rulmanlarda daha uzun
çalışma ömrü sunar.

İleri-geri hareketli ızgaralar
Düşük hız merdane rulmanları
Klinker kırıcı rulmanları

STABUTHERM GH 461

–– -20 °C ile 180 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Mineral yağ ve poliüre bazlı gres
–– Merkezi yağlama sistemleri için uygun
–– Yüksek tutuculuk ve suya dayanım

–– Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma koruması, iyi yük taşıma kapasitesi ve
mükemmel korozyon koruması sayesinde rulman maliyetlerinde azalma
sağlar.

Klübersynth HB 74-401

–– -40 °C ile 200 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Sentetik yağ ve poliüre kalınlaştırıcı esaslı yüksek sıcaklık gresi
–– Yüksek baz yağ viskozitesi ve özel katkılar

–– İyi aşınma karşıtı etkisi ve korozyon koruması sayesinde uzatılan
ekipman ömrü sunar.
–– Artan sıcaklıklar ve yüksek yüklerde bile daha uzun yeniden yağlama
aralıkları sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

Klinker kırıcı rulmanları

Klüberlub BE 41-1501

–– -10 °C ile 150 °C arasında çalışma sıcaklığı
–– NLGI sınıfı 1
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz yağlı (ISO VD 1500), özel
lityum sabun ve yüksek basınç/aşınma direncini arttıran katkılar içeren
gres
–– MoS2 ve grafit gibi katı yağlayıcılar içerir

–– Arttırılmış rulman ömrü sunar.
–– İyileştirilmiş pompalanabilirlik sağlar.
–– Düşük duruşlar sayesinde üretkenlik artışı sağlar.

İleri-geri hareketli ızgaralar için yağlama nozülleri / otomatik dispenserler

Klübermatic dispenser, uygun yağlayıcı ile

–– Merdane ve rulmanlarda, kızaklarda, açık dişlilerde, dişli kırıcılarda,
şaft keçeleri ve zincirlerde tek nokta yağlamasında kullanılmak üzere
otomatik yağlama dispenseri

–– Sürekli, bakım gerektirmeyen, uzun süreli yağlama sağlar.
–– Güvenilirlik: 24 saat temiz ve kesin yağlama sunar.
–– Emniyet: Bakım ekibinin tehlikeli alanlarda çalışmasını azaltır.
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Açık dişliler için özel yağlayıcılar
Açık dişlilerin güvenilir çalışması beklenmektedir. Klüber
Lubrication ürün portföyü, bunu başarmak için geliştirmiştir ve
uzman ekibimiz, doğru viskozite seçimi için yanınızdadır. Rutin
kontroller, devreye alma, tamir sonrası ve yeni dişlilerinizde
yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Klüber Lubrication şeffaf açık dişli yağlayıcılarının
faydaları:

Açık dişliler için iki tip temel yağlayıcı vardır: grafit bazlı olanlar
ve katı yağlayıcı içermeyen şeffaf yağlayıcılar. Klüber Lubrication
şeffaf yağlayıcıları 15 yılı aşkın süredir başarı ile kullanılmakta ve
giderek daha fazla tercih edilmektedir. Açık dişlilerdeki ihtiyaca
göre üretilen ve özel katkılar içeren yağlayıcılar mevcuttur. En
önemli seçim kriteri vizkozitedir. Ayrıca kullanılacak ürün dişli
yüzeyinin durumuna, yüke, sıcaklık dağılımına, titreşime, fener ve
pinyon dişlinin mekanik durumuna göre seçilmedir.

–– Daha kalın yağlama filmi (yüksek lambda değeri) sunar.
–– Yüksek sıcaklıklarda bile daha iyi koruma sağlar.
–– Yüksek basınç ve karışık sürtünme durumlarına özel katkı
paketleri içerir.
–– İyi akışkanlık özellikleri sayesinde temiz dişliler sunar.
–– Sprey tıkanmasına engel olması sayesinde uzun ekipman
ömrü ve düşük maliyet sunar.
–– İyi titreşim mukavemeti sunar.
–– Dişli yüzey sıcaklıklarında düşüş sağlar.

Kazançlarınız:
–– Transparant film sayesinde dişliler çalışırken incelenebilir.
–– Dişli yüzeyindeki dökülme veya hasar erken farkedilir.
–– Duruşlar sırasında sürprizlere son - hasar hakkında ön bilgi
sayesinde bakım planlanabilir.
–– Düşük aşınma sunar.
–– Grafitli ürünlere nazaran %50'ye kadar daha düşük tüketim
sağlar.

Açık dişli yağları - Şeffaf ürünler
İklim bölgesi

Subtropikal veya tropik iklim

Tropikal

Ilıman

Ilıman

Subtropikal

İklim tipi

Ilıman kışlar ve sıcak yazlar

Yıl boyu sıcak ve nemli

Soğuk kışlar ve ılıman yazlar

Soğuk kışlar ve ılıman yazlar

Sıcak, nemli yazlar ve genellikle ılıman kışlar

Yağlama sistemi tipi

Sprey yağlama, daldırma, merkezi sistem, kanat
yağlaması

Sprey yağlama, daldırma ve kanatlı yağlama

Sprey yağlama

Sprey yağlama, daldırma, merkezi sistem ve
kanatlı yağlama

Sprey yağlama, daldırma, merkezi sistem ve
kanatlı yağlama

Ürün

Klüberfluid C-F 3 Ultra

Klüberfluid C-F 3 M Ultra

Klüberfluid C-F 3 S Ultra

Klüberfluid C-F 4 Ultra

Klüberfluid C-F 8 Ultra

Renk

Şeffaf

Şeffaf

Şeffaf

Şeffaf

Şeffaf

Maksimum çevresel hız, m/sa

10

12

10

7

8

Spreyleme sıcaklığı limiti

15 °C ile 120 °C

2 °C ile 100 °C

0 °C ile 80 °C

0 °C ile 80 °C

10 °C ile 80 °C

Daldırma veya sirkülasyon yağlama için
sıcaklık limiti

15 °C ile 120 °C / 15 °C ile 80 °C

Uygulanmaz

Uygulanmaz

0 °C ile 110 °C / 0 °C ile 80 °C

10 °C ile 120 °C / 10 °C ile 80 °C

Viskozite, 40 °C'de

16,500 mm2/sn

25,500 mm2/sn

4,000 mm2/sn

3,100 mm2/sn

8,000 mm2/sn

Uygulama notları ve avantajlar

–– Açık dişliler için uzun ömür sunar.
–– UV ışık ile çalışma sırasında kolay inceleme
sunar.
–– Düşük tüketim sayesinde maliyet düşer.
–– Yüksek sıcaklıklarda dahi iyi aşınma koruması
sağlar.
–– OEM'ler tarafından test edilip onaylanmıştır.
–– Enerji tüketiminde azalma sağlar.
–– Temiz sistem: kullanılmış gres birikmesi
olmaz.

–– Açık dişliler için uzun ömür sunar.
–– UV ışık ile çalışma sırasında kolay inceleme
sunar.
–– Düşük tüketim sayesinde maliyet düşer
–– Yüksek sıcaklıklarda dahi iyi aşınma koruması
sağlar.
–– OEM'ler tarafından test edilip onaylanmıştır.
–– Enerji tüketiminde azalma sağlar.
–– Temiz sistem: kullanılmış gres birikmesi
olmaz.

–– Açık dişliler için uzun ömür sunar.
–– UV ışık ile çalışma sırasında kolay inceleme
sunar.
–– Düşük tüketim sayesinde maliyet düşer.
–– Mükemmel aşınma koruması sağlar.
–– OEM'ler tarafından test edilip onaylanmıştır.
–– Enerji tüketiminde azalma sağlar.
–– Temiz sistem: kullanılmış gres birikmesi
olmaz.

–– Açık dişliler için uzun ömür sunar.
–– UV ısık ile çalışma sırasında kolay inceleme
sunar.
–– Düşük tüketim sayesinde maliyet düşer.
–– Yüksek sıcaklıklarda dahi iyi aşınma koruması
sağlar.
–– OEM'ler tarafından test edilip onaylanmıştır.
–– Enerji tüketiminde azalma sağlar.
–– Temiz sistem: kullanılmış gres birikmesi
olmaz.

–– Açık dişliler için uzun ömür sunar.
–– UV ısık ile çalışma sırasında kolay inceleme
sunar.
–– Düşük tüketim sayesinde maliyet düşer.
–– Mükemmel aşınma koruması sağlar.
–– Enerji tüketiminde azalma sağlar.
–– Temiz sistem: kullanılmış gres birikmesi olmaz.
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Açık dişliler için özel yağlayıcılar
Grafitli açık dişli yağlayıcıları
Climate zone

Ilıman

Ilıman ve subtropikal

Subtropikal ve tropikal

Ilıman

Subtropikal ve tropikal

İklim tipi

Soğuk kışlar ve ılıman yazlar

Soğuk kışlar ve ılıman yazlar

Ilıman kışlar ve sıcak yazlar

Soğuk kışlar ve ılıman yazlar

Mild winters to hot summers

Yağlama sistemi tipi

Sprey yağlayıcı

Sprey yağlayıcı

Sprey yağlayıcı

Daldırma, kanatlı yağlama, merkezi sistem

Daldırma, kanatlı yağlama, merkezi sistem

Ürün

GRAFLOSCON
C-SG 0 Ultra

GRAFLOSCON
C-SG 1000 Ultra

GRAFLOSCON
C-SG 2000 Ultra

Klüberfluid C-F 1 Ultra

Klüberfluid C-F 2 Ultra

Spreyleme sıcaklığı limiti

0 °C ile 90 °C

5 °C ile 100 °C

15 °C ile 120 °C

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Daldırma veya sirkülasyon yağlama için
sıcaklık limiti

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

-15°C ile 60 °C / 5°C ile 60 °C

5°C ile 100 °C / 15 °C ile 80 °C

Baz yağ viskozitesi, 40 °C 'de

680 mm2/sn

1000 mm2/sn

2000 mm2/sn

250 mm2/sn

3200 mm2/sn

Uygulama notları ve avantajlar

–– Denenmiş başarılı, düşük maliyetli, çalıştırma yağlayıcılarıdır. Uzun ekipman ömrü, düşük yağlayıcı tüketimi ve düşük çalışma maliyetleri sunar.
–– OEM'ler tarafından onaylıdır.
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–– Açık dişliler için merkezi sistem veya daldırma sistemi için servis yağlayıcısıdır.
–– Uzun dişli ömrü sunar.
–– OEM'ler tarafından onaylıdır.
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Açık dişliler için özel yağlayıcılar
Açık dişli ayar yağlayıcıları

Açık dişli tamir yağlayıcıları

Uygulama metodu

Manual or brush lubrication only

Manual or brush lubrication only

Amaç

Tamir

Tamir

Temizleme katkısı

Ürün

Klüberplex AG 11-462

GRAFLOSCON A-G 1 Ultra

Uygulama metodu

Renk

Beyaz

Siyah

Sadece manuel veya fırça
uygulaması

Sadece manuel veya fırça
uygulaması

Sadece manuel veya fırça
uygulaması

Baz yağ viskozitesi, 40 °C'de

460 mm²/sn

500 mm² / sn

Ürün

Klüberfluid D-F 1 Ultra *

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA

Klüberbio Z 2-5

Uygulama notları ve avantajlar

–– Beyaz katı yağlayıcılar ve düşük tüketim
sayesinde kontaminasyonu azaltır.
–– Yüksek yük taşıma kapasitesi ve tutuculuk
sayesinde dişli yüzeylerinin metal-metal
teması engeller.
–– Temiz basma yüzeyi sağlar.
–– Korozyon koruması sunar.
–– Montaj sırasında metal-metal temasını
engeller.
–– Uzun ömürlü yağlama filmi - Uzun
eksenleme işlemleri sırasında bile koruma
sağlar.
–– Dişlilerde paralellik kontrolü için ayar ve
kontrast yağlayıcısıdır.

–– Yüksek yük taşıma kapasitesi ve tutuculuk
sayesinde dişli yüzeylerinin metal-metal
teması engeller.
–– Uzun ömürlü yağlama filmi - Uzun
eksenleme işlemleri sırasında bile koruma
sağlar.
–– Dişlilerde paralellik kontrolü için ayar ve
kontrast yağlayıcısıdır.

Renk

Yeşil

Siyah

Şeffaf

Uygulamanız için faydaları

–– Kullanıma hazır üründür.
–– Tam yük altında kullanıma
uygundur.
–– Kullanımdan sonra dişli
temizliğine ihtiyaç duyulmaz.
–– Düşük tüketim oranı sağlar.
–– Solvent, bitumen, ağır metaller,
klorin, grafit ve MoS2 içermez.
–– Şeffaf formuluyle açık renklidir.

–– Kullanıma hazır üründür.
–– Tam yük altında uygulanabilir.
–– Ön temizlemeye ihtiyaç
duyulmaz.
–– Düşük tüketim oranı sağlar.
–– Solvent, bitumen, ağır metal ve
klorin içermez.

–– Doğa dostu, biyoçözünür
üründür.
–– Kolay spreylenebilir.
–– Düşük temizlik gerektirir; tam
sentetik ürün, katılaşma eğilimi
yoktur.
–– Temizlik, yağlama ve korozyon
koruması sayesinde bakım
ihtiyacı düşer.

* Yalnızca Klüber Lubrication uzmanları tarafından uygulanmalıdır.

Açık dişliler için doğal sürdürülebilir çalıştırma yağlayıcısı

Açık dişli alıştırma yağlayıcıları
Uygulama metodu

Spray, daldırma veya merkezi
sistem yağlaması

Sprey yağlayıcı

Daldırma ve merkezi sistem
yağlaması

Ürün

Klüberfluid B-F 2 Ultra

GRAFLOSCON B-SG 00 Ultra

Klüberfluid B-F 1 Ultra

Renk

Beyaz

Siyah

Siyah

Viskozite, 40 °C'de

490 mm²/sn

500 mm²/sn

1300 mm²/sn

Spreyleme sıcaklığı limiti

-5 °C ile 100 °C

-15 °C ile 90 °C

Uygulanmaz

Daldırma veya sirkülasyon
yağlama için sıcaklık limiti

0 °C ile 100 °C / -10 °C ile 100 °C

Uygulanmaz

0 °C ile 100 °C / 10 °C ile 80 °C

Çalışma saati

Sprey 500 – 600
Daldırma 6000 – 7000

500 – 600

Uygulamanız için faydaları

–– Kaba yüzeyleri hızlıca düzeltir
ve basma oranını arttırır. Dişli
ömrünü uzatır.
–– Solvent içermez, doğa dostu
–– UV ışığı ile kolay inceleme
sunar.

–– Yüzey pürüzlülüğünü azaltıp,
dişli yüzeyinin kalitesini arttırır
bu sayede dişlilerinin ömrünü
uzatır ve bakım maliyetlerini
düşürür.
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–– Ağır metal, solvent, bitumen ve
klorin içermez.
–– Kolay uygulanır.
–– Dişli yüzeyi için kontrollü
aşınma sunar.

Yenilenebilir hammaddelerden üretilen sürdürülebilir
açık dişli yağlayıcısı - Klübersustain LG 39-700

Genel olarak avantajları
•

Ekonomik gereklilikler ve yasal düzenlemeler nedeniyle
çimento sektöründe sürdürülebilir ürün kullanımı giderek
artmaktadır.

•

Çığır açan içeriği ve performansı ile Klübersustain LG-39-700
yeni bir açık dişli yağlayıcısıdır. Göreceli olarak CO2 ayakizimizi
azaltma amaçlı mineral baz yağladan yapılmış grestir. Yüksek
baz yağ vizkozitesi ve açık dişlilerin ihtiyacı olan katkı paketleri
ile zenginleştirilmiş içeriği ile mükemmel bir koruma sunuyor.

•
•
•
•
•
•
•

%90'a kadar tekrar kullanılabilir hammaddelerden oluşan
içerik
Özel katkı paketi sayesinde yüksek basınç ve karışık
sürtünme şartları altında koruma
Dişli yüzeyine daha iyi tutunma için yüksek polarite
Grafitli ürünlere göre %40 daha az tüketim
Şeffaf yağ filmi sayesinde çalışma sırasında inceleme
İyi titreşim sönümleme kabiliyeti
Dişli yüzey sıcaklıklarında düşüş
Katı yağlayıcılar nedeniyle nozul tıkanması yaşanmaz
30 °C'ye kadar pompalanabilirlik.
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Çimento endüstrisindeki diğer uygulamalar
Kapalı dişli yağlaması

Kapalı dişlilerin temizlenmesi

Çimento endüstrisindeki dişli kutuları yüksek sıcaklık, yüksek
yük, titreşim, toz ve korozif ortamlara maruz kalırlar ki bu
güvenilirlik, ekipman ömrü ve enerji verimliliğine olumsuz etki
yapar. Dopru yüksek performanslı dişli yağı seçimi bu zorlukların
üstesinden sorunsuz gelmenize ve enerji verimliliğini temin
etmenizi sağlar.

Klüber Lubrication yüksek performanslı sentetik dişli yağları, ağır
şartlar altında sıradışı vizkozite-sıcaklık ilişkisi gösterir.

Ürün

Type of oil

Uygulama notları ve avantajlar

Klüberoil GEM 1 N

Mineral yağ esaslı

–– -15 °C ile 100 °C arasında çalışma sıcaklığı (seçilen vizkoziteye göre değişir)
sunar
–– Lider dişli sürücü üreticileri tarafından onaylı yüksek kaliteli mineral yağdır
–– Daha düşük bakım giderleri sağlar
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.

Klübersynth GEM 4 N

Polialfaolefin (PAO) ve sentetik
hidrokarbon (SHC) yağ

–– -50 °C ile 140 °C arasında çalışma sıcaklığı (seçilen vizkoziteye göre değişir)
sağlar
–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Rulmanlar ve keçelerde daha uzun çalışma ömrü sunar
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrrufu sağlar

Klübersynth GH 6

Polyglycol synthetic oil

–– -55 °C ile 160 °C arasında çalışma sıcaklığı (seçilen vizkoziteye göre değişir)
sağlar
–– Güç kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır
–– Lider OEM'ler tarafından onaylıdır
–– Çok yüksek yükler, titreşim, salınım ve sıcaklıklarda bile koruma sağlar.
–– Erken rulman hasarlarını önler
–– Daha uzun çalışma ömrü sunar
–– Daha uzun yağ değişim aralıkları sayesinde maliyet tasarrrufu sağlar

Yağların viskozite-sıcaklık davranışı

Uygulama

Ürün

Açıklama

Uygulama notları ve
avantajlar

Kapalı dişlilerin temizlenmesi

Klüber Summit Varnasolv

–– Sentetik ester yağı ve
temizleyici içerikli konsantre
temizleyici sıvıdır
–– Mineral yağlarla, sentetik
hidrokarbonlarla, ester yağları
ve poliglikol ile karışabilir
–– Keçelere etki etmez
–– Vidalı kompresörler, hidrolik
sistemler, dişliler ve diğer
silindirdi merkezi sistemler için
tasarlanmıştır

–– Yüzeyi ve karbon artıklarını
temizler, bakım ve temizleme
maliyetini düşürür
–– Temizlik öncesi sistemin
sökülmesi gerekmez
–– Temizlik için makinenin
durdurulması gerekmez
–– Yüksek verim ve yeni yağ için
uzun çalışma ömrü sağlayarak
bakım ve çalışma maliyetlerini
düşürür

Vizkozite indeks karşılaştırması
Mineral yağ
Polialfaolefin
Poliglikol

VI
VI
VI

yaklaşık 85 – 100
yaklaşık 130 – 160
yaklaşık 150 – 260

Viskozite [lglg]

1 Mineral yağ
2 Polialfaolefin
3 Poliglikol

3
2

40 ˚C

1
Sıcaklık [lg]
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İpucu: Yüksek vizkozite indeksi düşük sıcaklıklarda
çalışmaya başlamayı kolaylaştırır,
enerji kaybını en aza indirir ve
yüksek sıcaklıklarda yağlama filmi oluşmasını sağlar
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Çimento endüstrisindeki diğer uygulamalar
Kompresörlerin yağlanması

Dişli kaplin yağlaması

Vidalı kompresörlerin verimliliği doğru yağlayıcı seçimi ile
arttırılılabilir. Bu aynı zamanda düşük tüketim sayesinde
maliyetleri de düşürebilir. Mineral baz yağlı ve düşük oksidasyon
stabilitesine sahip ürünler kalıntı bırakmaya meyillidir ve bu da
sık filtre ve yağ değişimine sebep olarak işletme maliyetlerini
arttırabilir.

Klüber Summit kompresör yağları yağ ömrünü dört kata
kadar çıkartırken, çalışma sıcaklığını %10'a kadar düşürebilir,
kompresörün ömrünü uzatabilir ve bakım maliyetlerini düşürebilir.
Yağ değişimleri de azaltılır.

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Vidalı kompresör

Klüber Summit SH

–– Sentetik hidrokarbon ve katkılı havalı
kompresör yağları
–– Yüksek yüklü, yağ enjeksiyonlu vidalı
kompresörler içindir.
–– İyi oksidasyon stabilitesi
–– Yüksek buharlaşma stabilitesi
–– Klüber Summit SH 32 özellikle santrifüj
kompresörler ve Klüber Summit SH 100
özellikle pistonlu kompresörler için idealdir.
–– Sıcaklık aralığı: tercih edilen vizkoziteye
göre değişir.

–– Yağ değişim süresini 10.000 saate kadar
uzatabilir.
–– Keçelere etki etmemesi sayesinde kolay
yağ değişimi
–– Pnömatik valflerde toplanma yapmaması
sayesinde gereksiz temizlik veya hasarı
önler
–– Uzun filtre ve seperatör ömrü sayesinde
düşük işletme maliyeti

–– Sentetik ester yağ ve katkılardan oluşan
hava kompresörleri içindir.
–– Mineral, sentetik hidrokarbon ve poliglikol
yağlar ile karıştırılabilir.
–– Yağ enjeksiyonlu vidalı kompresörler,
santrifuj kompresörler ve pistonlu
kompresörler için uygundur.
–– Keçelere etkisi yoktur.
–– Sıcaklık aralığı: seçilen vizkoziteye göre
değişir.
–– Klüber Summit DSL 32, 46 ve 68
biyoçözünürdür

–– Yağ değişim sürelerini 8.000 saate kadar
uzatabilir.
–– Daha kolay kompresör yağı değişimi
–– İyi kalıntı çözme kapasitesi, ester içeriği
sayesinde temiz yağ, düşük temizlik
maliyeti
–– Yağın içinde daha az oksidasyon
kalıntısı, uzatılmış filtre ve seperatör ömrü
sayesinde düşük işletme maliyetleri

–– Sentetik ester yağ ve temizleyici katkılar
içeren temizleyici sıvı
–– Mineral, ester, poliglikol ve sentetik
hidrokarbon yağlar ile karışabilir.
–– Keçelere etkisi yoktur.
–– Vidalı kompresörler, hidrolik sistemler,
dişliler ve diğer silindirdi merkezi sistemler
için tasarlanmıştır.

–– Yüzeyi ve karbon artıklarını temizler, bakım
ve temizleme maliyetini düşürür
–– Temizlik öncesi sistemin sökülmesi
gerekmez
–– Temizlik için makinenin durdurulması
gerekmez
–– Yüksek verim ve yeni yağ için uzun çalışma
ömrü sağlayarak bakım ve çalışma
maliyetlerini düşürür.

–– Kompresör yağının durumunu kontrol
etmek için hızlı ve kolay test metodu
–– Plastik kutudaki kit içeriği: Bir adet 1ml'lik
pipet, deney tüpü, test sıvısı ve bez.

–– Yerinde, hızlı bir şekilde kompresör yağının
durumunu kontrol etme yolu
–– Yağ değişim aralığını belirleme
–– Portatif, taşıması kolay
–– Konvensiyonel mineral ve sentetik
kompresör yağlarında kullanılabilir.

Pistonlu kompresör

Temizleyici

Kompresör yağı
durumu kontrolü
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Klüber Summit DSL

Klüber Summit
Varnasolv

T.A.N.-Kit

Ekipman

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Dişli kaplin
(gres yağlaması)

GRAFLOSCON
C-SG 500 PLUS

–– Silindirik hız, nmax / n < 1.6
–– Alüminyum kompleks kalınlaştırıcılı ve katı
yağlayıcılı (ince grafit) mineral yağ esaslı
tutucu yağlayıcı
–– Yüksek basınca dirençli
–– Aşınma önleyici, tutuculuk arttırıcı ve
korozyon önleyici katkılar içerir

–– Yüksek basınçta hasarı önler
–– Mükemmel tutunma sunar
–– Aşınmayı azaltır
–– Korozyon koruması sağlar

Klüberlub
BE 41-1501

–– Silindirik hız, nmax / n < 1.6
–– Yüksek vizkoziteli mineral hidrokarbon baz
yağlı (ISO VD 1500), özel lityum sabun ve
yüksek basınç/aşınma direncini arttıran
katkılar içeren gres. MoS2 ve grafit gibi katı
yağlayıcılar içerir

–– Aşınmayı azaltır
–– Korozyon koruması sağlar
–– Yüksek yüklerden kaynaklanan arızları
önler

Klüberplex GE 11-680

–– Silindirik hız, nmax / n > 1.6
–– Mineral yağ ve aluminyum kompleks
sabunlu tutucu gres
–– Yüksek sıcaklıklara kısmen dayanıklı ve
katı yağlayıcı içeren yağlayıcıların olduğu
yerde kullanılmamalıdır.

–– Aşınmadan korur ve ekipman ömrünü
uzatır
–– Tutucu yağlayıcıdır
–– Yüksek basınçlara dayanıklıdır
–– Korozyon önleyici içerir
–– Otomatik yağlama sistemleri ile kullanılabilir

Motaj pastaları
Application

Ürün

Açıklamalar

Uygulama notları ve avantajlar

Vida ekipmanları
(vidalı bağlantılar)

WOLFRACOAT C

–– -30 °C ile 1,200 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Gri renk, yüksek sıcaklık yağlama pastası,
metal katı yağlayıcı pigmentler içerir

–– Yüksek sıcaklıklarda yapışmayı önler
–– Güç kilitleme bağlantıların montaj ve
demontajını kolaylaştırır

Vida pastası
(nemli ortamlarda)

Klüberpaste HEL
46-450

–– -40 °C ile 1,000 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Siyah sıcak, yüksek alaşımlı çelikler için
vidalama pastası; tam senetik polialkalin
glikol ve ester baz yağları ve inorganik katı
yağlayıcı karışımı içerir.

–– Korozyon koruması sağlar
–– Çok iyi su direnci sunar
–– Sürekli ve yeterli ön yükleme kuvveti ile
güvenilir vidalı bağlantı sağlanır

Rolling bearings
and hub / shaft fits

ALTEMP QNB 50

–– -15 °C ile 150 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Mineral baz yağ ve baryum kompleks
sabunlu ayrıca inorganik katı yağlayıcılar
içeren beyaz/bej yağlama pastası
–– Statik ve dinamik yükler altında düşük
hareketler yapan sürtünme noktaları için
uygundur.

–– Yüksek statik ve dinamik yükler altındaki
küçük hareketlere maruz ekipmanlarda
erken arızaları önler
–– Yüksek basınç emmesi, sabit sıkıştırma
kuvveti sağlar
–– Korozyon koruması sağlar

Diğer kızak yüzeyleri

WOLFRACOAT C
FLUID

–– -25 °C ile 1,050 °C arası çalışma sıcaklığı
–– Mineral ve ester baz yağ karışımı, vizkoz
yüksek sıcaklık ayırıcı ve yağlayıcı eklentiler
–– Metal pigmentleri, bir inorganik kalınlaştırıcı
ve katı yağlayıcılar içerir.

–– Korozyon koruması sağlar
–– Termal yüklere maruz kalan yüzeylerin
yağlanması için uygundur
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Doğru yerde, doğru zamanda,
doğru yağlayıcı

KlüberEfficiencySupport
Klüber Lubrication Hizmetleri – Tek pakette başarı
Klüber Lubrication, açık dişliler ve pinyon dişlilerin yanı sıra,
entire makinalarınız için profesyonel hizmetler içeren offers
KlüberEfficiencySupport'u sunuyor. Sistematik yaklaşımımız,
tesisinizdeki tasarruf potansiyelini belirleekte ve iyileştirmekte;
sahadaki mühendislerimiz, sistem durumunuzu izleyerek trend
analizler ile muhtemel arızaların erken uyarısını sağlamaktadır.

Örneğin, enerji tüketimi, CO2 emisyonları, çalışma ömrü, maliyet
azaltma, geleneksel kompresörlerden hava kompresörlerine
kadar tüm döner ekipmanlar için "workshop" alanıdır. Düzeltici
ve önleyici mühendislik faaliyetleri ve bakım çalışmaları için her
yıl milyonlar harcanmaktadır. Bu faaliyetler, doğru danışmanlık
ile kaynağında kontrol altına alınabilir. Klüber Lubrication kolay
uygulanabilen kapsamlı ve etkin çözümler sağlamaktadır.

Eğitimli ve tecrübeli yağlama mühendislerimiz IR termometre,
vibrometre ve stroboskop kullanmaktadırlar. Makinanızın "sağlık
kontrolü" gerekebilecek müdahaleleri belirlemek için, uzmanlar
tarafından kapsamlı brir raporla yorumlanmaktadır. Ekibimiz
sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını ve stratejilerini belirlemek için tesis
çapında hizmet vermektedirler.

KlüberRenew, diş yüzey pürüzlerini, temas oranını, yük dağılımını,
yüzeyden parça ayrılmasını ve mümkünse diş onarımını kontrol
ederek ve değiştirerek, fener dişli ve pinyonlar için yararlı çalışma
ömrünü arttıran alıştırma ve tamir hizmetleri içermektedir.
Çimento endüstrisi uzmanlarımız tesislerinizde sizlere destek
olmaktan memnuniyet duycaklar.

Otomatik yağlama sistemleri
Biz Klüber Lubrication olarak kendimizi çözüm ortağı olarak
tanımlıyoruz. Sadece yüksek performanslı özel yağlar ve gresler
değil, aynı zamanda makinanız ve ekipmanlarınızın otomatik
yağlanması için “akıllı paketler” üretiyoruz. Ürünlerimizin çok
geniş bir bölümü, tek nokta yağlamalı otomatik sistemlerde
kullanım için uygundur. Klübermatic, elektromekanik ve

elektrokimyasal teknoloji için denenmiş test edilmiş sistemler,
gıda endüstrisi için standart, uzun ömür veya yüksek basınç
gresleri, standart veya yüksek sıcaklık zincir yağları ve özel yağlar
ile gresler için uygundur. Otomatik sistemlerde kullanılan diğer
yağlayıcılarımız hakkında bilgi almak için Klüber Lubrication
yetkilisine danışınız.

Bir bakışta faydalarınız
Karlılık

Güvenilirlik

Sürekli üretim süreçleri ve öngörülebilir bakım aralıkları üretim
kayıplarını en düşük seviyeye indirir. Tutarlı yağ kalitesi, yüksek
tesis verimliliği için sürekli ve uzun dönem bakım gerektirmeyen
yağlama sağlar. Yağlama noktalarına sürekli taze yağ beslenmesi
sürtünmeyi düşük tutarak enerji maliyetlerini azaltır.

Klüber Lubrication otomatik yağlama sistemleri, ekipmanınızın
çalışma süresi boyunca güvenilir, temiz, hassas ve doğru yağlama
sağlar. Uygulamaların sürekli yeniden yağlaması sağlanarak tesis
verimliliği artar.
Klübermatic kullanımı, rulman arızalarınızı %55’e
kadar azaltmanıza yardımcı olabilir.

Klübermatic kullanarak yağlama yapmak,
maliyetlerinizi %25’e kadar düşürebilir.

KlüberEfficiencySupport

Düşük maliyetten yüksek teknolojiye, tüm ihtiyaçlar
için otomatik sistemler:
Güvenlik

KlüberEnergy
Yağlama uygulamalarınızın
enerji verimliliğini optimize
etmek için danışmanlık
hizmetleri; enerji ölçümleri
ve maliyet tasarruflarının
doğrulanması.

KlüberMaintain

KlüberMonitor

KlüberRenew

Yağlama yönetiminizi ve TPM
gibi bakım programlarınızı
yağlayıcılar ve ilgili bakım
faaliyetleri konusunda
destekler.

Kullanılmış yağ analizleri ile
artan verimlilik. Test sonuçları
ve analizlere dayanan
optimisazyon tavsiyeleri.

Büyük maliyet bileşenlerinin
hizmet süresini arttırmak:
örneğin büyük dişli sürücüler
ve zincir sistemlerini içeren
eğitimler

Daha uzun yağlama aralıkları, bakım çalışması sıklığını ve
personelinizin tehlike bölgelerde çalışma zorunluluğunu azaltır.
Bu nedenle Klüber Lubrication yağlama sistemleri, erişilmesi zor
çalışma alanlarında iş güvenliği risklerini önemli ölçüde azaltabilir.

Klüber Lubrication size aşağıdaki teknolojik çözümleri öneriyor:
– 1 - 12 ay arasında ayarlanabilir yağlama aralıkları
– Çok çeşitli özel yağlayıcılar
– Manuel veya makina kontrollü yağlama sistemleri
(zaman kontrolü programlanabilir)
– Klüber Lubrication yağlayıcılarının otomatik yağlama sistemleri
ile uyumu denenmiş, test edilmiş ve kanıtlanmıştır.

Klübermatic kullanarak yağlama yapmak, kaza
risklerini %90’a kadar azaltabilir.

KlüberCollege – Personel eğitimleri

1)
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Klübermatic FLEX

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR CONTROL

Esnek kullanım – ileri
ihtiyaçları olan yağlama
noktaları için

Geniş sıcaklık
dalgalanmalarına maruz
uygulamalar

Hassas ve ayarlanabilir yağ ölçümü Dışarıdan kontrollü tek nokta yeniden
yağlaması

TPM: Total Ürünive Maintenance
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Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication München SE & Co. KG’den önceden
alınan yazılı izinle ve kaynak belirtildiğinde ve kopyası
iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki genel
deneyim ve bilgilerimize dayanmaktadır ve teknik
deneyime sahip kullanıcıya bilgi vermek amaçlıdır.
Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama
için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı
belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri
yapma yükümlülüğüne sahiptir. Gerekmesi ve
mümkün olması
durumunda test örneği yapabilmekteyiz. Uygulamanızı
görüşmek üzere bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle,
Klüber Lubrication München SE & Co. KG önceden
haber
vermeksizin bu broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını
saklı tutar.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Amlanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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www.klueber.com.tr

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

