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Sıcak alanlar için yağlayıcı çözümleri

3

Özel yağlayıcılarımızın uygulama alanları
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Hamur Bölücü, Dinlendirici, Chiller / Dondurucu

8

Bir fırıncı olarak siz; gıda güvenliği, güvenilir üretim süreçleri
gibi birçok gereksinimle karşı karşıyasınız. Örneğin; fırınların
soğutulması ve bir o kadar da önemli olan işletme maliyetlerinin
azaltılması bunlardan birkaçı olarak sayılabilir.

Fırınlar
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Diğer ekipmanlar
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Fırıncılık sektörü için özel yağlayıcılarımız
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KlüberEfficiencySupport Servisleri
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Üretim durmaksızın devam ederken yağlama ile ilgili herhangi
bir hata yüksek maliyetlere yol açar. Fırın rulmanlarında ya da
soğutma tünelinde hatalı yağlama nedeniyle oluşan üretim
kaybıyla karşılaşmak istemezsiniz. Fırıncılık sektöründe özel
yağlama gerektiren kilit bileşenler olan transport zincirleri için
yüksek sıcaklık ve yüksek neme maruz kalan ortam çok zorlayıcı
olabilir. Yetersiz zincir yağlaması bu zincirlerde kalıntı oluşumuna,
aşınmaya ve hatta eklemlerde hareket kaybına yol açabilir.
Yukarıda bahsedilenlerin hepsi en sonunda üretim hattını durma
noktasına getirecek arızaların oluşumuna yol açacaktır.

Doğru yerde doğru zamanda doğru yağlayıcı
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Gıda güvenliğini arttırmak
Gıda güvenliği için doğu yağlayıcı seçimi önemli bir rol
oynamaktadır. Ürün geri çağırmaları firmanın pazardaki itibarı
dışında büyük bir zaman ve para kaybına yol açmaktadır. Teknik
olarak önlenmesi her zaman mümkün olmaabilen ufacık bir
yağlayıcı bulaşması, gıda güvenliğinde birçok olumsuzluğa
yol açmaktadır. Gıda üretimi, hijyen konusunda makineye
veya kullanılan materyale bağlı olarak sayısız yönetmelik ile
gözetim altına alınmıştır. Bakım teknisyenleri ile üretim ve
kalite müdürleri yağlayıcıları seçerken bu yönetmelikleri göz
önünde bulundurmak zorundadır. Gıda üreticisi olarak yasal
yönetmeliklere uygun yağlayıcıların kokusuz ve tatsız olmalarının
yanı sıra; sürtünme ve aşınmayı azaltmaları, ısı iletimi ve
sızdırmazlık sağlamaları gerekir. Özel yağlayıcılar alanında global
bir lider olan Klüber Lubrication, fırıncılık sektörünün önemli
taleplerini karşılamak için, geniş bir NSF H1 tescilli özel yağlayıcı
portföyüne sahiptir.
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Sertifikalı hijyen
ISO 21469, gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılan H1 yağlayıcıların
formülasyon, üretim ve kullanımı için uluslararası bir hiyjen
standardıdır. NSF, yıllık denetimlerde, bir NSF denetçisi
tarafından sıkı hijyen kurallarına bağlılının ve H1 yağlayıcıların
üretimi sırasındaki kirliliğin önlenmesinin kontrol edildiği, ISO
21469 tabanlı geliştirilmiş bir sertifikasyon prosedürüdür. Bu
denetimlerde yıllık aralıklarla ürün numuneleri alınır ve kirlilik
bakımından kontrol edilir. Yağlayıcılar ayrıca paketleme,
depolama ve kullanım açısından da değerlendirilir.
ISO 21469:2006'ya göre sertifikalı bir üretim tesisi olabilmek
için, üretim sürecinde, uyum sağlayabilmek için ağır yatırımlar
yapmanızı gerektiren bazı değişiklikler yapılmalıdır. Klüber
Lubrication bu standardın zorlu koşullarına göre sertifikalandırılan
ilk birkaç şirketin arasındadır.
Tüm bunlar sizin için bir çok şey ifade ediyor. Yani bizim
yalnızca ürünlerimiz değil, tüm üretim sürecimiz H1
yağlayıcılarımız gibi tescilidir. Böylece tüm yağlayıcıların
üretimi sırasında da kirliliğe karşı tam koruma sağlanmış
oluyoruz.
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Özel yağlayıcılarımızın
uygulama alanları

Dinlendirici

Mikser

Fırın

Kutulama

Dilimleyici
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Poşetleme
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Mikser
Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ /
kalınlaştırıcı

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

ISO VG

Kinematik viskozite
DIN 51562-1
[mm2 /s] 40 °C

Kinematik viskozite
DIN 51562-1
[mm2 /s] 100 °C

Uygulamanız için faydaları

Rulmanlar

Çok amaçlı gres

Klübersynth UH1 14-151

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ /
alüminyum kompleks
sabun

-45 / 120

n.a.

150

22

–M
 erkezi yağlama sistemleriyle uygulanabilir.
–K
 lübersynth UH1 14-222 olarak NLGI2 kalınlıkta
mevcuttur.
– Mükemmel su direnci ve yüksek korozyon koruması ile
beklenmeyen rulman arızası riskini azaltır.
–Y
 umuşak kıvamı sayesinde geniş bir sıcaklık aralığında
kullanılabilir.
–K
 aldırma silindirleri, mafsallar ve kam diskleri gibi rulmanlı
ve kaymalı yatak uygulamaları için uygundur.

Dişli kutusu

Normal sıcaklıklar için
sentetik dişli yağı

Klüberoil 4 UH1-220 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

220

220

26

Klüberoil 4 UH1-320 N

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

320

320

35

Klüberoil 4 UH1-460 N

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

460

460

47

Klüberoil 4 UH1-680 N

sentetik
hidrokarbon yağ

-25 / 120

680

680

65

–G
 eniş çalışma sıcaklığı aralığı ile gıda endüstrisinde
bir çok uygulamada kullanılabilir.
– Yüksek yaşlanma ve oksidasyon direnci ile daha
uzun ömür sağlar.
–M
 ükemmel aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesi –
FZG testi Aşınma yük kademesi ≥ 14
–M
 ükemmel korozyon koruması, sızdırmazlık elemanları ve
boya ile uyum sağlar.
– Düz, konik ve sonsuz dişli yağlaması için uygundur.

poliglikol

-30 / 160

220

220

41

Klübersynth UH1 6-320

poliglikol

-30 / 160

320

320

56

Klübersynth UH1 6-460

poliglikol

-30 / 160

460

460

78

Klübersynth UH1 6-680

poliglikol

-25 / 160

680

680

115

Klübersynth UH1 6-220

6

NSF H1
ISO 21469

–Y
 üksek yüke maruz kalan dişlilerde yüksek mikropitting
direnci sayesinde mükemmel koruma sağlar.
–Y
 üksek CLP sınıfı ile rulmanlarda aşınma koruması
sağlayarak erken rulman arızalarını önler.
–B
 az yağının mükemmel yaşlanma ve oksidasyon direnci
ile mineral yağlara göre çok daha uzun ömürlüdürler ve
böylece bakım süreleri uzatılır; ömürboyu yağlama bile
mümkün olabilir.
–B
 az yağının azaltılmış sürtünmesi sayesinde güç
kayıplarını ve enerji maliyetlerini azaltır; verimliliği yükseltir.
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Hamur Bölücü, Dinlendirici, Chiller / Dondurucu
Hamur bölücü
Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Kinematik viskozite DIN
51562-1 [mm2 /s] 40 °C

Kinematik viskozite
DIN 51562-1 [mm2 /s]
100 °C

Uygulamanız için faydaları

Yüksek hız & normal bölücü bıçakları

Kalıp ayırıcı

PARALIQ P 12

NSF H1
NSF 3H
ISO 21469

parafinik
mineral yağ

-10 / 60

21

3,7

–– Tamamen medikal yağ esaslıdır.
–– Kokusuz ve tatsızdır.

Kalıp ayırıcı

PARALIQ 91

NSF H1
NSF 3H
ISO 21469

ester yağ

n.a.

14

3,6

–– Kokusuz ve tatsızdır.

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Kinematik viskozite DIN
51562-1 [mm2 /s]  40 °C

Kinematik viskozite
DIN 51562-1 [mm2 /s]
100 °C

Uygulamanız için faydaları

Rulmanlar

Islak ortamlar için ağır
hizmet gresi

Klüberfood NH1 94-402

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon
yağ /
kalsiyum
kompleks sabun

-30 / 160

400

40

–– Mükemmel yük taşıma kapasitesi sunar.
–– Korozyon koruması ve su direnci çok iyidir.
–– Yüksek yüke maruz kalan rulmanlar için merkezi
yağlamaya uygundur.
–– Mükemmel yakışkan yapısı ile yağlama noktasına
sorunsuz ulaşır ve güvenilir bir yağlama sağlar; ekipman
ömrünü uzatır.

Zincirler

Çok yüksek nemli
ortamlarda çalışan özel
zincir yağı

Klüberfood NH1 C 8-80

NSF H1
ISO 21469

yarı sentetik

-30 / 120

80

10

–– Yüksek nemli ortamlara dayanıklıdır.
–– Sürtünme ve aşınmalara karşı koruma sağlayarak
zincirlerin ömrünü uzatır.

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ /
kalınlaştırıcı

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Uygulamanız için faydaları

Rulmanlar

Sentetik düşük sıcaklık
gresi

Klübersynth UH1 14-31

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon
yağ /
alüminyum
kompleks sabun

-45 / 120

–– Düşük baz yağı viskozitesi ve yumuşak yapısı sayesinde düşük sıcaklılarda güvenilir çalışma sağlar.
–– Mükemmel yüzeye tutunma ve korozyon koruyuculuk sayesinde zamanından önce olabilecek makine parçaları
arızalarınn azaltılması sağlanır.
–– İyi pompalanabilirliği ile merkezi yağlama sistemlerinde oluşabilecek yağlama yetersizliğini ortadan kaldırır.

Zincirler

Sentetik düşük sıcaklık
yağı

Klüber Summit HySyn FG 32

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-45 / 135

–– Düşük sıcaklıklara ve aşınmaya dirençlidir.

Zincirler

Küçük zincirler için sprey
yağlayıcı

Klüberoil 4 UH1-15 Sprey

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-45 / 110

–– İyi penetrasyon davranışı ile makine parçalarının kolayca sökülmesini ve duruş sürelerinin azalmasını sağlar.
–– Korozyon koryucu özellikleri ile makine ömrünü uzatır.

Dişliler

Sentetik düşük sıcaklık
yağı

Klüberoil 4 UH1-32 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-35 / 120

–– Daha uzun yağ ömrü için mükemmel yaşlanma ve oksidasyon kararlılığı sunar.
–– Korozyon koruması iyidir. Sızdırmazlık malzemeleri ve boyalara karşı nötrdür.
–– Düz, konik ve sonsuz dişli yağlaması için uygundur.

Dinlendirici

Chiller / Dondurucu
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Fırınlar
Pizza, tortilla ya da gofret fırınları ve askılı, spiral, serpatin ve tünel fırınlar

Gresler
Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ /
kalınlaştırıcı

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562-1
[mm2 /s]
40°C  

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562-1
[mm2 /s]
100°C       

Renk

Hız faktörü
n · dm
[mm · dk-1]     

Yoğunluk
NLGI sınıf
DIN 51 81

Uygulamanız için faydaları

Oda sıcaklığında
çalışan rulmanlar

160 °C'nin altındaki
sıcaklıklar için
ağır hizmet gresi

Klüberfood NH1 94-402

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon
yağ /
kalsiyum
kompleks sabun

-30 / 160

400

40

bej

300,000

2

–– Mükemmel yük taşıma kapasitesi sunar.
–– Korozyon koruması ve su direnci çok iyidir.
–– Yüksek yüke maruz kalan rulmanlar için merkezi
yağlamaya uygundur.
–– Mükemmel yakışkan yapısı ile yağlama
noktasına sorunsuz ulaşır ve güvenilir bir
yağlama sağlar; ekipman ömrünü uzatır.

Oda sıcaklığında
çalışan rulmanlar

160 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklar için
ağır hizmet gresi

BARRIERTA L 55/2

NSF H1
ISO 21469

PFPE / PTFE

-40 / 260

420

40

beyaz

300,000

2

–– Kanıtlanmış yüksek sıcaklık kararlılığı sunar.
–– Agresif ortam koşullarına çok iyi direnç sağlar.
–– Pasltik ve elastomerlerle uyumu iyidir.
–– Gofret pişirme maknielerindeki gibi yüksek
sıcaklıklarda çalışan rulmanlı ve kaymalı
yatakların ve kızak raylarının yağlanması için
uygundur.

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Ürün açıklaması

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

ISO VG

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562-1
[mm2 /s]
40°C  

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562-1
[mm2 /s]
100°C       

Uygulamanız için faydaları

Taşıma ve tahrik zincirleri

Yüksek sıcaklık zincir yağı

Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus

NSF H1
ISO 21469

ester yağ

-20 / 250

220

220

21

–– Düşük yağ buharlaşma oranı ile düşük kalıntı oluşumu sağlanır ve yağ tüketimi
azalır.

Dişli kutuları

Normal sıcaklıklar için
sentetik dişli yağı

Klüberoil 4 UH1-220 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

220

220

26

Klüberoil 4 UH1-320 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

320

320

35

Klüberoil 4 UH1-460 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-30 / 120

460

460

47

–– Gıda endüstrisindeki birçok uygulama için geniş çalışma sıcaklığı aralığında
kullanılabilir.
–– Daha uzun yağ ömrü için mükemmel yaşlanma ve oksidasyon kararlılığı sunar.
–– Mükemmel aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesi – FZG testi aşınma yük
kademesi > 12
–– Korozyon koruması iyidir. Sızdırmazlık malzemeleri ve boyalara karşı nötrdür.
–– Düz, konik ve sonsuz dişli yağlaması için uygundur.

Klüberoil 4 UH1-680 N

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-25 / 120

680

680

65

Klübersynth UH1 6-220

NSF H1
ISO 21469

poliglikol

-30 / 160

220

220

41

Klübersynth UH1 6-320

NSF H1
ISO 21469

poliglikol

-30 / 160

320

320

56

Klübersynth UH1 6-460

NSF H1
ISO 21469

poliglikol

-30 / 160

460

460

78

Klübersynth UH1 6-680

NSF H1
ISO 21469

poliglikol

-25 / 160

680

680

115

Yağlar

Yüksek sıcaklıklar için
sentetik dişli yağı
(160 °C'ye kadar)

10

–– Yüksek yüke maruz kalan dişlilerde yüksek mikropitting direnci sayesinde
mükemmel koruma sağlar ve sonsuz dişli kutularında mükemmel performans
gösterir.
–– Yüksek CLP sınıfı ile rulmanlarda aşınma koruması sağlayarak erken rulman
arızalarını önler.
–– Baz yağının mükemmel yaşlanma ve oksidasyon direnci ile mineral yağlara
göre çok daha uzun ömürlüdürler ve böylece bakım süreleri uzatılır; ömürboyu
yağlama bile mümkün olabilir.
–– Poliglikol baz yağının azaltılmış sürtünmesi sayesinde güç kayıplarını ve enerji
maliyetlerini azaltır; verimliliği yükseltir.

11

Diğer ekipmanlar
Uygulama

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Uygulamanız için faydaları

Geniş çalışma sıcaklıklarında çalışan
zincirler

Zincir

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ / ester

yok

-25 / 120

Klüberfood NH1 4-220 N Sprey

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ / ester

yok

-30 / 120

Klüberfood NH1 CH2-220 Sprey

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ / ester

yok

0 / 250

–– Yüksek hız uygulamaları gibi maksimum yapışma gerektiren tahrik ve konveyör
zincirlerinin yağlanması için uygundur.
–– Aşınmalara karşı koruma sağlayarak zincirlerin ömrünü uzatır.
–– Zincirlerin ana sürtünme noktalarında maksimum penetrasyon sağlar.
–– Klüberfood NH1 CH2 220 Sprey daha düşük buharlaşma oranı ile yüksek
sıcalıklar için uygundur.

Klüberfood NH1 1-17

NSF H1

white oil

yok

n.a.

Klüberfood NH1 6-10 / 6-180

NSF H1
ISO 21469

poliglikol yağ

yok

n.a.

Vida dişleri

Klüberoil 4 UH1-15 Sprey

NSF H1

sentetik
hidrokarbon yağ / ester yağ

yok

-45 / 110

–– Demontaja yardımcı penetrasyon yağıdır; bakımı azaltır.

Vida dişleri ve kızaklar

Klüberpaste UH1 96-402

NSF H1
ISO 21469

polialkalin glikol yağ

silikat

-30 / 1200

–– 200 °C ila 1200 °C sıcaklıkar arasında güvenilir kuru yağlama sağlar.
–– Neme maruz kaldıığnda bile sürtünme noktalarına iyi yapışma sağlar.

Özel koşullarda, normal çalışma
sıcaklıklarında çalışan zincirler

Vida dişleri

12

Şeker banyosunda çalışan zincirler

–– İyi penetrasyon ve korozyon koruması özellikleri sayesinde aşınmanın ve
ekipman maliyetlreinin azalmasına katkıda bulunur.
–– Şeker birikmesine daha mükemmel direnç ile kontaminsyon seviyesini azaltma
potansiyeli sunar.
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Diğer ekipmanlar
Uygulama

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Uygulamanız için faydaları

Kompresörler

Döner kanatlı ve
vidalı kompresörler &
pnömatik sistemler

Klüber Summit FG 100

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-40 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskinin ve tüketim
miktarının azaltılması sağlanır. Bölyece yağ ömrü uzar ve işletme maliyetleri düşer.
–– KlüberMonitor analiz şeması ile yağ kullanımının optimum süresini hesaplayabilirsiniz.

Klüber Summit FG 200

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-40 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskinin ve tüketim
miktarının azaltılması sağlanır. Bölyece yağ ömrü uzar ve işletme maliyetleri düşer.
–– KlüberMonitor analiz şeması ile yağ kullanımının optimum süresini hesaplayabilirsiniz.

Pistonlu kompresörler

Klüber Summit FG 250 / 300

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-40 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskini azaltır.
–– Kontaminasyonu azaltan düşük kalıntı oluşumu ile sübaplarda yapışma ve basınç kaybı olasılığını
azaltır. Bunun sonucunda verimlilik yükselir, enerji tüketimi düşer.

Döner kanatlı ve vidalı kompresörler

Klüber Summit FG 300

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-35 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskini azaltır.
–– Kontaminasyonu azaltan düşük kalıntı oluşumu ile sübaplarda yapışma ve basınç kaybı olasılığını
azaltır. Bunun sonucunda verimlilik yükselir, enerji tüketimi düşer.
–– KlüberMonitor analiz şeması ile yağ kullanımının optimum süresini hesaplayabilirsiniz.

Hidrolik sistemler

Klüberfood 4 NH1-32

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-45 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskinin ve tüketim
miktarının azaltılması sağlanır. Bölyece yağ ömrü uzar ve işletme maliyetleri düşer.
–– KlüberMonitor analiz şeması ile yağ kullanımının optimum süresini hesaplayabilirsiniz.

Klüberfood 4 NH1-46

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-40 / 135

–– Düşük uçuculuk özellikli sentetik baz yağı ile minimum sürüklenme, kirlenme riskinin ve tüketim
miktarının azaltılması sağlanır. Bölyece yağ ömrü uzar ve işletme maliyetleri düşer.
–– KlüberMonitor analiz şeması ile yağ kullanımının optimum süresini hesaplayabilirsiniz.

Klüber Summit R 200

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

-50'ye kadar

–– Soğutucu yağ olarak Amonyak (R717), CO2 (R744), propan (R290), propilen (R1270) ya da
bütan (R600) ile çalışan soğutma komprasörleri için sentetik kompresör yağı. Yağ taşınmasını
ve çamurlaşma oluşumunu minimize eder; yağ tüketiminin ve işletme maliyetlerinin azaltılmasını
destekler.
–– Akma noktası ≤ -51 °C

Klüber Summit RHT 68

NSF H2

parafin bazlı mineral yağ

-39'a kadar

–– Uzayan yağ değişim aralıkları ve azalan yağ tüketimi sayesinde düşük bakım.
–– Sızdırmazlık malzemelerine karşı nötr davranışı sayesinde kompresörlerde yağ dönüşümü daha
kolaydır.
–– Azalan yağ çökeltileri sayesinde tesisis soğutması daha verimlidir.
–– Filtrelerde ve yağ separatörlerinde uzun çalışma ömrü sayesinde işletme giderleri düşer.
–– Naftenin bazlı mineral yağa kıyasla düşük yağ sürüklenmesi ve tüketimi sağlar.

Klüber Summit RPS 52

NSF H1

poligilikol

-40'a kadar

–– Soğutucu etkisisi altındaki sabit viskozite sayesinde güvenilir kompresör çalışması.
–– Azalan yağ çökeltileri sayesinde tesisis soğutması daha verimlidir.
–– Filtrelerde ve yağ separatörlerinde uzun çalışma ömrü sayesinde işletme giderleri düşer.
–– Kuru buharlaşma ile kullanılabilir.

Soğutucu kompresörler
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Diğer ekipmanlar
Uygulama

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

Çalışma
sıcaklığı
aralığı [°C]

Uygulamanız için faydaları

Gener uygulamalar

Su itici

Klüberfood NH1 4-002 Sprey

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

yok

n.a.

–– Mükemmel penetrasyon ve su itme özellikleri vardır.

Temizleyici

Klüberfood NK1 Z 8-001 Sprey

NSF H1
NSF K1 ve NSF K3

organik solvent

yok

n.a.

–– Yağ, gres, vaks ve reçineleşmiş kalıntıları hızla ve tamamen temizler.

Isı transfer sıvısı

Klüberfood NHT1 1-16

NSF HT1

mineral yağ

n.a.

0 / 300

–– Termal kararlılığı iyidir ve ısı transfer özellikleri etkilidir.
–– Daha hızlı başlangıçlar için düşük viskozitelidir.
–– Çok iyi rafine edilmiş baz yağı sayesinde bakım azalır.

Motor rulmanları

Klübersynth UH1 14-222

NSF H1
ISO 21469

sentetik
hidrokarbon yağ

alüminyum
kompleks
sabun

-25 / 120

–– Çok geniş uygulama alanlarında kullanıma uygundur.
–– İyi yapışma ve özel tutarlılığı sayesinde geliştirilmiş yüzey koruması sunar.

Klübertemp RHB 83-202

NSF H1
ISO 21469

perflorlanmış polieter yağl

PTFE

-45 / 240

–– Dikkat çeken termal kararlılığı ve mükemmel korozyon önleyiciliği sayesinde
yüksek termal yüklü uygulamalarda bakım aralıklarını uzatır.

Klüberfood NH1 K 32

NSF H1
ISO 21469

n.a.

n.a.

0 / 80

–– Demir içeren metallerin korunması için şeffaf "gresimsi" antikorozif film oluşturur.
–– Sık yıkamaya maruz kalan ıslak alanlar için çok iyi korosyon koruması sunar.
–– Sprey formu mevcuttur.

Korozyon koruması
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Fırıncılık sektörü için özel yağlayıcılarımız
Mikser
Rulmanlar

Dişli
kutuları

Hamır
kesici

Dinlendirici

Yüksek hız
& normal
bölücü
bıçakları

Rulmanlar

Chiller / Dondurucu
Zincirler

Rulmanlar

Zincirler

Fırın
Dişliler

Diğer ekipmanlar

Rulmanlar

Zincirler

Dişli
kutuları

Zincirler

Zincirler,
şeker

Vida
dişleri

Kompresörler

Hidrolik
sistemler

Genel
uygulamalar

X

BARRIERTA L 55/2

X

Klüber Summit FG 100, 200, 250, 300
X

Klüber Summit HySyn FG 32
Klüber Summit R 200

X

Klüber Summit RHT 68

X

Klüber Summit RPS 52

X
X

Klüberfood 4 NH1-32, -46
X

Klüberfood NH1 1-17

X

Klüberfood NH1 4-002 Sprey
X

Klüberfood NH1 4-220 N Sprey

X

Klüberfood NH1 6-10, 6-180
X

Klüberfood NH1 94-402

X
X

Klüberfood NH1 C 8-80

X

Klüberfood NH1 CH 2 Sprey
X

Klüberfood NH1 CH 2-260 Plus
Klüberfood NHT1 1-16

X

Klüberfood NK1 Z 8-001 Sprey

X
X

Klüberoil 4 UH1-220, -320, -460, -680 N

X
X

Klüberoil 4 UH1-32 N
X

Klüberoil 4 UH1-15 Sprey

X
X

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

X

Klüberpaste UH1 96-402
Klübersynth UH1 14-151

X

Klübersynth UH1 14-222

X

X
X

Klübersynth UH1 14-31
Klübersynth UH1 6-220, -320, -460, -680

X

X
X

Klübertemp RHB 83-202
PARALIQ 91

X

PARALIQ P 12

X
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Doğru yerde, doğru zamanda,
doğru yağlayıcı

KlüberEfficiencySupport
Klüber Lubrication hizmetleri – tek pakette başarı
Üreticiler ve işletmecilerin makinelerini mümkün olan en uzun
hizmet ömrü boyunca güvenle ve verimli çalıştırmaları gerekir. En
uygun yağlayıcı çözümünün seçimi, verimliliği arttırırken, en az
yedek parça ve işçilik gereksinimi ile en fazla enerji tasarrufunu
elde etmek için büyük bir potansiyel sunar.

Yüksek kaliteli ürünlerinin yanı sıra profesyonel hizmetler sunan
Klüber Lubrication, çeşitli endüstrilerden müşterileri için çok
yönlü katma değer sağlayan çözümlere ortam yaratır. Hizmet
çeşitlerimiz tek bir pakette “KlüberEfficiencySupport” adı altında
bir arada yer alıyor.

KlüberEfficiencySupport
KlüberEnergy
Enerji ölçümleri ve maliyet tasarrufu
raporlarıyla desteklenen, yağlama
uygulamanızın enerji verimliliğini en üst
seviyeye çıkarmak için danışmanluk
hizmetleri

Otomatik yağlama sistemleri
Biz Klüber Lubrication olarak kendimizi çözüm ortağı olarak
tanımlıyoruz. Biz sadece yüksek performanslı özel yağlar ve
gresler değil, aynı zamanda makineniz ve ekipmanlarınızın
otomatik yağlanması için “akıllı paketler” üretiyoruz. Ürünlerimizin
çok geniş bir bölümü, tek nokta yağlamalı otomatik sistemlerde
kullanım için uygundur. elektromekanik ve elektrokimyasal
teknoloji esaslı denenmiş test edilmiş sistemler, gıda endüstrisi

KlüberMonitor

Yağlama yönetiminiz ve bakım
programınız için destek /
TPM için gerekli yağlama bakım görevleri

Kullanılmış yağ analizleri ile artan verimlilik
Trend analizler ve test düzenekleri
sonuçlarına dayalı, geliştirme tavsiyeleri

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

KlüberCollege – Personel eğitimleri

1)
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TPM: Total Productive Maintenance

Otomatik sistemlerde kullanılan diğer yağlayıcılarımız hakkında
bilgi almak için Klüber Lubrication yetkilisine danışınız.

Bir bakışta faydalarınız

KlüberMaintain

Klüber Lubrication destek matrisi, test edilmiş ve denenmiş çok
aşamalı analitik bir yaklaşımdır. Optimizasyon sağlayabilmek
için tasarruf potansiyellerini sizinle birlikte tanımlıyoruz.
Ekipmanlarınızın enerji verimliliğini veya bakım, üretim
süreçlerinizin ve bileşenlerinizin verimliliğini arttırmak için basit bir

için standart, uzun ömür veya yüksek basınç gresleri, standart
veya yüksek sıcaklık zincir yağları ve özel yağlar ve gresler için
uygundur.

yağlayıcı tavsiyesinin çok ötesine uzanan çözümler geliştiriyoruz.
Önerilen çözümlerden gerçek somut değer sağlamak için
ölçümlerimizin etkilerini doğruluyoruz. Böylece elde edilen
sonuçların farklı uygulamalar için uygulanabilir olmasını
sağlıyoruz.

Klübermatic kullanarak yağlama yapmak, rulman arızalarınızı
%55’e kadar azaltmanıza yardımcı olabilir.

Düşük maliyetten yüksek teknolojiye, tüm ihtiyaçlar
için otomatik sistemler:

Güvenlik
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.

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

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

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
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Notlar

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, Almanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
IBizim 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.

