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Gıda güvenliğinden
daha fazlası
İçecek endüstrisi için özel yağlayıcılar

Gıda güvenliği ve
üretim güvenilirliliği birleşimi
Gıda güvenliği ve üretim güvenilirliği birleşimi

3

Dolum, kapak kapama, kutu kapama ve etiketleme makineleri 
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Bir içecek üretimi uzmanı olarak sizin için özellikle önemli olan üç
bakış açısı vardır; gıda güvenliği sayesinde tüketicinin korunması,
güvenilir üretim süreçleri, düşük işletme ve bakım maliyetleri.
Üretimin en yoğun olduğu dönemlerde oluşabilecek yağlama
kaynaklı arızaların, sizin için yüksek maliyetlere yol açabileceği
kanıtlanabilir bir gerçektir. EPDM contalar nedeniyle dolum makinesindeki karıştırıcının ya da tutkallı makara yatakları yüzünden
etiketleme makinesinin arızalandığını bir düşünün. Şişirme makinesinin merkezi yağlama sisteminde kullanılan yanlış bir yağlayıcı
bütün üretimi durdurma noktasına getirebilir.
Gıda endüstrisindeki en önemli zorluklardan biri kontaminasyonun
önlenmesidir. Bu bağlamda, kimyasal içeriğinden dolayı yağlayıcı
kullanımına, özel olarak dikkat etmek gerekir. Kritik noktalardaki
özel yağlayıcıların kullanımı, gıda güvenliği sorunlarına ve ürün geri
çağırmalarına yol açabilir.

Üretim hattı boyunca NSF H1 onaylı özel yağlayıcılar
NSF H1 onaylı, yüksek performanslı sentetik Klüber Lubrication
özel yağlayıcıları, sürtünmeyi azaltmakdan fazlasını yaparak çalışma
sıcaklıklılarını düşürür, ekipmanlarınızın çalışma ömrünü uzatır ve
böylece hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder. Bu broşürde,
uygulama koşullarınıza bağlı olarak; yüksek su direnci olan, steril
ortamlardaki hijyenik dolumlarda kullanabileceğiniz geniş bir
yağlayıcı listesi bulabilirsiniz.
İşletmenizdeki üretim hattının tüm yağlama noktalarında
kullanabileceğiniz NSF H1 tescilli özel yağlayıcılarımızı kapsamlı bir
şekilde sizlere sunuyoruz. Bu H1 onaylı yağlayıcılar, teknik açıdan
gıda ile tesadüfi teması mümkün olan yerler için tasarlanmıştır.
Ayrıca hijyenik ürünler sağlayabilmek için, Klüber Lubrication NSF
H1 onaylı yağlayıcıları, ISO 21469’in yüksek standartlarına uygun olarak üretilmektedir. ISO 21469 standardı, ürünlerle istenmeden temas edebilecek yağlayıcıların formülasyon, üretim ve
kullanımlarının hijyen gereksinimlerini belirlenmektedir. Yağlayıcı
üreticileri, bu sertifkayı alabilmeleri için, ürünlerinin kullanımı
sırasında oluşabilecek tüm kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeleri
göz önüne alarak bir hijyen stratejisi geliştirmek zorundadırlar.
Klüber Lubrication olarak, tüm üretim hattınızda kullanabileceğiniz,
H1 tescili de olan Halal ve Kosher sertifikalı 100’den fazla ürünü
sizlere sunuyoruz.
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İçecek endüstrisi için test edilmiş kalite
Biz içecek üretimi için özel olarak geliştirdiğimiz yağlayıcılar, içecek
endüstrisindeki makine üreticileri ve son kullanıcılar ile olan uzun
dönemli ve yakın işbirliğimizin sonucudur. Makine ve tesis üreticileri
tasarımlarını en başından itibaren bu deneyimimiz üzerine inşa
edebilirler. Klüber Lubrication, tasarım aşamasından itibaren gıda
güvenliğini sağlamak için makine üreticileri ile çalışan bir kuruluş
olan EHEDG’nin üyesidir. İçecek üreticileri üretim süreçlerinin her
adımında bizim deneyimimize güvenebilirler. İşte tüm bu avantajlar
sayesinde, özel yağlayıcılarımız gıda güvenliğine değerli bir katkı
sağlar.
Kişisel danışmanlık hizmetlerimiz ve kapsamlı yağlayıcı çeşitlerimiz
bizim özel gücümüzdür.

KlüberEfficiencySupport – gıda güvenliğinin ötesinde...
Klüber Lubrication özel yağlayıcı üreticisinden çok daha fazlasıdır.
Müşterilerimiz için bir ortak olarak, size yağlama ihtiyaçlarınızın da
ötesinde, bireysel gereksinimlerinize uygun yetkin hizmetler ve özel
yağlayıcıların en iyi uyumunu tek pakette buluşturarak sunuyoruz.
Çevresel hedeflerin firmanız için önemli bir rol oynadığı günümüzde,
KlüberEfficiencySupport çözümlerimiz, tesisinizdeki kullanılmayan
potansiyelleri belirleyerek, enerji, su ve kaynak tasarrufu yapmanıza
yardım eder.
Eğer şirketiniz TPM gibi bakım programları kullanıyorsa, çözümlerimiz, bakım ve ekipman verimliliğinin arttırılması konusunda size
benzersiz bir şekilde yardımcı olur.
Bu bahsettiklerimiz KlüberEfficiencySupport’un kapsadığı konulara
sadece birkaç örnektir.
Kısacası; makinelerinizden ve personelinizin bilgi birikiminden en
üst düzeyde faydalanmanızı sağlamak için, sizinle yakın bir işbirliği
içerisinde, tesisinizde sistematik bir şekilde çalışarak yağlayıcı
süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Doğal kaynakların israfından kaçınılarak,
işletme maliyetleri azaltılıp, üretim hacmi arttırılabilir.
Lütfen, size şaşırtıcı çözümler sunarak maliyetinizi azaltacak
KlüberEfficiencySupport hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için
uzmanlarımızla iletişime geçiniz.
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Dolum, kapak kapama, kutu kapama
ve etiketleme makineleri

Uygulama

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

NLGI sınıfı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En yüksek
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

En düşük
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

Uygulamanız için faydaları

Dolum,
kapak kapama,
kutu kapama
ve etiketleme
makineleri

Dolum makinesindeki
kaldırma kolları ve
kılavuzlar

PARALIQ P 40 Sprey

Uygulanamaz

Parafinik
mineral yağ1)

Yok

601) [°C]
140 [°F]

–10 [°C]
14 [°F]

–– Kapak kapama kafası gibi uygulamalarda sürtünmeyi azaltmak ve kayma hareketini optimize etmek için ince yağ

Klüberfood 4 NH1 100

Uygulanamaz

Sentetik
hidrokarbon yağ

Yok

135 [°C]
275 [°F]

–35 [°C]
–31 [°F]

–– Düşük uçuculuğu sayesinde yağ taşınması ve kontaminasyon riski en alt düzeye indiren sentetik yağ

Klüberfood NH1 94-6000

000

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

120 [°C]
248 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– İyi korozyon koruması ve merkezi yağlama sistemlerinde iyi pompalanabilirlik
–– Aşırı yük taşıma kapasitesi sayesinde aşınmayı azaltır ve daha uzun bakım aralıkları sunar.
–– Ekstra düşük sıcaklık özellikleri sayesinde soğuk ortamlarda kullanılır.

Klüberfood NH1 94-120

0

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

140 [°C]
284 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Mükemmel aşınma ve korozyon koruması
–– Merkezi yağlama sistemlerinde mükemmel pompalanabilirlik, düşük yağ ayrımı ve yüksek stabilite

Klüberfood NH1 14-222 Sprey

2

Sentetik
hidrokarbon yağ

Alüminyum
kompleks sabun1)

1201) [°C]
248 [°F]

–25 [°C]
–13 [°F]

–– Açık dişliler ve kızaklar üzerinde uygulama kolaylığı için sprey gres
–– İyi aşınma ve korozyon koruması
–– İyi sıcak ve soğuk su direnci

Klüberplex AG 11-462

2

Mineral baz yağ

Alüminyum
kompleks sabun1)

1501) [°C]
302 [°F]

–10 [°C]
–14 [°F]

–– Düşük sıcaklıklarda bile çok iyi yüzey tutunması
–– Geliştirilmiş ekipman performansı
–– Özel olarak seçilmiş katı yağlayıcı ve katkı maddeleri sayesinde daha az aşınma
–– Tuzlu suya maruz kaldığında bile çok iyi korozyon koruması

Kutu kapama rulmanları

Klüberfood NH1 94 Serisi

0, 1, 2

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

120 [°C]
248 [°F]

–30 [°C]
–22 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

Dolum makinelerinde
merkezi gres sistemleri

Klüberfood NH1 94 Serisi

0, 1, 2

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

120 [°C]
248 [°F]

–30 [°C]
–22 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve iyi korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

Kapak kapama
rulmanları ve kayar miller

Klüberfood NH1 94-402

2

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

160 [°C]
320 [°F]

–30 [°C]
–22 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

Klüberfood NH1 94-301

1

Sentetik
hidrokarbon yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

120 [°C]
248 [°F]

–35 [°C]
–31 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

Kapak kapama kafası
kayar yüzeyler

PARALIQ 91 Sprey

Uygulanamaz

Ester yağ

Yok

Uygulanamaz

Uygulanmaz

–– Tatsız ve kokusuzdur.
–– NSF H1 ve 3H tescili ile üretim süreçleriniz için güvenilir.

Etiketleme
makinesindeki yüksek
sıcaklık rulmanları

BARRIERTA L 55/2

2

PFPE

PTFE

260 [°C]
500 [°F]

–40 [°C]
–40 [°F]

–– İyi aşınma koruması ve termal kararlılık sayesinde uzun yağlama aralıkları
–– Sürtünme noktalarının ilk yağlama önce temizlenmesi gerektiğini unutmayınız.

Dolum makinesindeki
açık tahrik dişlileri

1) çalışan ekipmanın yüzey sıcaklığı
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Konveyör sistemler

Uygulama

Uygulama
noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

NLGI sınıfı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En yüksek
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

En düşük
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

Uygulamanız için faydaları

Konveyör sistemler

Paletleme, tahrik ve
konveyör zincirleri

Klüberoil 4 UH1 1500 N Sprey

Uygulanamaz

Sentetik
hidrokarbon
yağ / ester1)

Yok

1201) [°C]
248 [°F]

–20 [°C]
– 4 [°F]

–– Yüksek hız uygulamalarındaki gibi yapışma gereksinimi olan yerlerde kullanılan tahrik ve konveyör zinciri yağlayıcısı
–– Zincir ömrünü optimize eden iyi aşınma koruması
–– Zincirin ana sürtünme noktalarına maksimum nüfuz sağlamak için az köpüren sprey

Konveyör rulmanları

Klüberfood NH1 94-402

2

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

160 [°C]
320 [°F]

–30 [°C]
–22 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

Klüberfood NH1 94-301

1

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Kalsiyum
kompleks sabun

1201) [°C]
248 [°F]

–35 [°C]
–31 [°F]

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde ekipman kullanılabilirliğini arttırır ve bakım aralıklarını
uzatır.

1) çalışan ekipmanın yüzey sıcaklığı
2) Elastomer ve plastiklerin bileşimi nedeniyle seri uygulamalar öncesinde uyumluluğun kontrol edilmesini tavsiye ederiz.
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Uygulama

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Baz yağ

Ortalama
viskozite

Ortalama
yoğunluk

Uygulamanız için faydaları

Konveyör sistemler

Karton kutulu içecek hatlarındaki
konveyör zincirleri

Klüberfood NH1 C 4-58

Sentetik
hidrokarbon
yağ

46 mm²/s

0.83 g/cm³

–– Karton kutulu içecek hatları için yağ bazlı yağlayıcı
–– Optimum yağlama miktarı, karton kutu hatlarının düzgün çalışmasını sağlar.
–– Kontaminasyon ve atık su oluşumunu azaltır, kuru yüzeyler ile daha güvenli çalışma ortamı sunar.

Klüberplus C2 K2 Ultra Dry

Ester yağ

2,8 mm²/s

1,03 g/cm³

–– Karton kutulu içecek hatları için su bazlı yağlayıcı
–– Konveyör kayışları ve uygulama sistemlerinde kalıntı oluşumunu azaltması sayesinde temizleme çalışmalarını azaltır ve daha
fazla hijyeni destekler.
–– Daha az su ve deterjan tüketimi sayesinde işletme maliyetlerinde azalma
–– Konveyör kayışların çok iyi ve sürekli yağlanması sayesinde güvenilir hat çalışması

Löhrke spreyleme sistemi
kullanılan PET hatlarındaki
konveyör zincirleri

Klüberplus C2 PM2 Ultra Dry

Ester yağ

4 mm²/s

1,09 g/cm³

–– Löhrke ekipmanı kullanılan PET hatları için su bazlı yağlayıcı
–– Löhrke spreyleme ekipmanı ve nozülleriyle birlikte, minimum yağlama mümkündür, böylece yağlayıcı tüketimi optimize edilmiş
olur.
–– Yeni Löhrke sistemi ile zincirin tüm parçalarında miktar kontrolü. Böylece daha iyi sürtünme katsayısı yönetimi ve daha az şişe
devrilmesi sağlanır.

Mevcut spreyleme ekipmanı
kullanılan PET hatlarındaki
konveyör zincirleri

Klüberplus C2 PM2 Super Dry

Ester yağ

1,3 mm²/s

1,02 g/cm³

–– Mevcut spreyleme ekipmanları kullanılan PET hatları için su bazlı yağlayıcı
–– Ürün zincirlerin kapsamlı temizliği sonrasında mevcut spreyleme elipmanları ile kullanılabilir.
–– İyi yağlama ve temizleme etkisi sayesinde daha uzun temizleme aralıkları
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Sızdırmazlık elemanları ve kapalı dişliler
Uygulama

Uygulama
noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel
yağlayıcısı

NLGI sınıfı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En yüksek
çalışma
sıcaklığı
(yaklaşık)

En düşük
çalışma
sıcaklığı
(yaklaşık)

Uygulamanız için faydaları

Sızdırmazlık
elemanları

Sızdırmazlık elemanları
ve dolum muslukları
(EPDM)

PARALIQ GTE 703

3

Silikon yağ

PTFE

150 [°C]
302 [°F]

–50 [°C]
–58 [°F]

–– Normal dolum makinelerindeki düşük yüklü rulmanlar ve EPDM2) sızdırmazlık elemanları için

Aseptik soğuk dolum
için sızdırmazlık
elemanları ve dolum
muslukları (EPDM)

Klüberfood NH1 87-703 Hyg

3

Silikon yağ

PTFE

150 [°C]
302 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Hijyen seviyelerini geliştirmek için aseptik soğuk dolum makinelerindeki düşük yüklü rulmanlar ve EPDM2)
sızdırmazlık elemanlarında kullanım için
–– Genişletilmiş bakım aralıkları sağlayan bir anti-mikrobiyal katkı içeren yağlayıcı

Sızdırmazlık elemanları
ve dolum muslukları
(EPDM olmayan)

Klübersynth UH1 64-2403

3

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Silikat

140 [°C]
284 [°F]

–10 [°C]
14 [°F]

–– Bira muslukları, varil dolumları, filtreler, doldurma kutuları, kauçuk diyaframlar ve sızdırmazlık elemanları2) için
uygun sızdırmazlık gresi.

Yüksek performans
yağları

Klüberoil 4 UH1 – 32 N
46, 68, 100, 220, 320, 460, 680, 1500
viskozite sınıfları da mevcuttur.

Uygulanamaz

Sentetik
hidrokarbon
yağ / ester

Yok

120 [°C]
248 [°F]
veya daha
düşük
(viskoziteye
bağlı)

–35 [°C]
–31 [°F]
veya daha
yüksek
(viskoziteye
bağlı)

–– Maksimum ekipman ömrü için geliştirilmiş aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesi
–– CLP gereksinimleri ile uyumlu yağ serisi; DIN 51 517 kısım 3
–– Aşındırma yük kademesi≥ 12 FZG testinde, DIN ISO 14635-1 A/8.3/90
–– Mineral yağlar ile karşılaştırıldığında iyi yaşlanma ve oksidasyon kararlılığı sayesinde artan yağ ömrü
–– İyi korozyon koruması
–– Sızdırmazlık malzemeleri ve boyalara karşı nötr2)

Daha uzun ömür için
yüksek performanslı
dişli yağları

Klübersynth UH1 6-100
150, 220, 320, 460, 680, 10001) viskozite
sınıfları da mevcuttur.

Uygulanamaz

Poliglikol

Yok

160 [°C]
320 [°F]
veya daha
düşük
(viskoziteye
bağlı)

–35 [°C]
–31 [°F]
veya daha
yüksek
(viskoziteye
bağlı)

–– Endüstriyel mineral yağlar ve sentetik hidrokarbon yağlarla karşılaştırıldığında ekipman ömrünü en yüksek
seviyeye çeken geliştirilmiş aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesi
–– CLP gereksinimleri ile uyumlu yağ serisi; DIN 51 517 kısım 3
–– Aşındırma yük kademesi≥ 12 FZG testinde, DIN ISO 14635-1 A/8.3/90
–– İyi yaşlanma oksidasyon kararlılığı sayesinde artan yağ ömrü
–– Poligilkol baz yağın düşük sürtünme davranışı güç kayıplarını azaltır ve verimliliği arttırır.
–– İyi korozyon koruması

Yüksek performanslı
akışkan dişli gresi

Klübersynth UH1 14-1600

00

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Alüminyum
kompleks
sabun

120 [°C]
248 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– İyi yüzey tutunması ve iyi korozyon koruması sağlayan özel kalınlaştırıcılar sayesinde uzayan ekipman ömrü

Klüberfood NH1 94-6000

000

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Alüminyum
kompleks
sabun

120 [°C]
248 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Merkezi yağlama sistemlerinde iyi pompalanabilirlik ve korozyon koruması
–– İyi yük taşıma kapasitesi sayesinde azalan aşınma ve uzayan bakım aralıkları
–– İyi düşük sıcaklık özellikleri, soğutulmuş ortamlarda kullanım sağlar.

Klüberfood NH1 94-120

0

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Kalsiyum
kompleks
sabun

140 [°C]
284 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– İyi aşınma ve korozyon koruması
–– Merkezi yağlama sistemlerinde mükemmel pompalanabilirlik, düşük yağ ayırımı ve yüksek stabilite

Kapalı dişliler
(düz, konik ve sonsuz
dişliler)

1) Viskozite seçimi için lütfen ekipman üreticisi talimatlarına uygunuz.
Viskosize sınıfı seçimi dişli tipi ve uygulamaya bağlıdır.
2) Elastomer ve plastiklerin bileşimi nedeniyle seri uygulamalar öncesinde uyumluluğun kontrol edilmesini tavsiye ederiz.
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Shrink ambalaj, vakum pompaları,
vidalar ve bağlantı elemanları, genel bakım

Uygulama

Uygulama
noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel
yağlayıcısı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En yüksek
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

En düşük
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

Uygulamanız için faydaları

Shrink ambalaj
tünelleri

Taşıma ve tahrik
zincirleri

Klüberfood NH1 CH2 Plus
Serisi

Özel ester

Yok

250 [°C]
482 [°F]

–20 [°C]
–4 [°F]

–– Düşük yağ buharlaşma oranı sayesinde düşük kalıntı oluşumu ve düşük yağ tüketimi

Paketleme
makinelerindeki vakum
pompaları

Vakum pompaları

Klüber Summit FG Serisi

Sentetik
hidrokarbon yağ

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– İyi oksidasyon kararlılığı
–– Sentetik baz yağın düşük uçuculuğu sayesinde kontaminasyon risklerini minimize eder.

Vidalar ve
bağlantı
elemanları

Vidalar ve bağlantı
elemanları

Klüberoil 4 UH1 – 15 Sprey

Sentetik
hidrokarbon
yağ / ester yağ1)

Yok

1101) [°C]
230 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Hızlı nüfuz etme özelliği ile demontajı kolaylaştırır.

Vidalar ve bağlantı
elemanları,
kızaklar

Klüberpaste UH1 84-201

Sentetik
hidrokarbon yağ

Katı yağlayıcı /
PTFE

120 [°C]
248 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Çok amaçlı, beyaz, montaj ve vida dişi pastası
–– Mükemmel düşük sıcaklık davranışı, iyi yük taşıma kapasitesi, iyi korozyon koruması
–– Alaşımlı çeliklere karşı nötrdür.
–– Düşük hızdaki kaymalı yataklar, kızak raylar, makaralar gibi ekipmanlar için de uygundur.

Genel
bakım

Çeşitli su itici
uygulamalar

Klüberfood NH1 4 - 002 Sprey

Sentetik
hidrokarbon yağ

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– İyi penetrasyon ve su itme özelliği

Çeşitli temizleyici
uygulamalar

Klüberfood NK1 8 - 001 Sprey

Organik solvent

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– Yağ, gres, vaks ve reçine artıklarını hızlı ve eksiksiz temizler.
–– Gıda endüstrisindeki uygulamalar için NSF K1 ve NSF K3 tescillidir.

1) çalışan ekipmanın yüzey sıcaklığı
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Kompresörler

Uygulama

Uygulama
noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication özel
yağlayıcısı

Baz yağ

Kalınlaştırıcı

En yüksek
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

En düşük
çalışma
sıcaklığı
yaklaşık

Uygulamanız için faydaları

Kompresörler

Vidalı hava

Klüber Summit FG Elite 46

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Yok

135 [°C]
275 [°F]

–45 [°C]
–49 [°F]

–– Sentetik baz yağın düşük uçuculuğu sayesinde kontaminasyon risklerini minimize eder, yağ ömrünü arttırarak operasyon maliyetlerini azaltır.
–– Yağ kullanımının optimum süresini belirlemek için KlüberMonitor analiz şeması önerilir.
–– 8.000 saate kadar yağ değişim aralıkları2)
–– Tavsiye için Klüber Lubrication temsilcinize danışınız.

Vidalı hava
kompresörleri &
pnömatikler /
hidrolikler

Klüber Summit FG 200 /
Klüberfood 4 NH1 461)

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Yok

135 [°C]
275 [°F]

–40 [°C]
–40 [°F]

–– Sentetik baz yağın düşük uçuculuğu sayesinde kontaminasyon risklerini minimize eder, yağ ömrünü arttırarak operasyon maliyetlerini azaltır.
–– Yağ kullanımının optimum süresini belirlemek için KlüberMonitor analiz şeması önerilir.
–– 5.000 saate kadar yağ değişim aralıkları2)
–– Tavsiye için Klüber Lubrication temsilcinize danışınız.

Pistonlu hava
kompresörleri

Klüber Summit FG 250 veya
3001)

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Yok

135 [°C]
275 [°F]

–40 [°C]
–40 [°F]

–– Sentetik baz yağın düşük uçuculuğu sayesinde kontaminasyon risklerini minimize eder.
–– Düşük tortu oluşumu ile valflerin kirlenmesini azaltarak yapışma ve sıkıştırma kaybını azaltır. Bunun sonucunda yüksek verimlilik ve daha az enerji
maliyeti sunar.
–– 5.000 saate kadar yağ değişim aralıkları2)
–– Tavsiye için Klüber Lubrication temsilcinize danışınız.

Döner kanatlı
hava kompresörleri

Klüber Summit FG 3001)

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Yok

135 [°C]
275 [°F]

–35 [°C]
–31 [°F]

–– Sentetik baz yağın düşük uçuculuğu sayesinde kontaminasyon risklerini minimize eder.
–– Düşük tortu oluşumu ile kanatların kirlenmesini azaltarak yapışma ve sıkıştırma kaybını azaltır, yüksek verimlilik ve daha az enerji maliyeti sunar.
–– Yağ kullanımının optimum süresini belirlemek için KlüberMonitor analiz şeması önerilir.
–– 5.000 saate kadar yağ değişim aralıkları2)

Soğutma
kompresörleri

Klüber Summit R 2001)

Sentetik
hidrokarbon
yağ

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– Amonyak (R717), CO2 (R744), propan (R290), propilen (R1270) veya bütan (R600) gibi soğutucular ile kullanılabilen sentetik kompresör yağı; yağ
uçuculuğu ve çamurlaşmayı minimize eder; yağ tüketimi ve işletme maliyetlerinin azaltılmasını destekler.
–– Akma noktası ≤ –45 [°C] (–49 [°F])

Klüber Summit RHT 68

Parafin bazlı
mineral yağ

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– Uzayan yağ değişim aralıkları sayesinde daha düşük bakım giderleri ve azalan yağ tüketimi
–– Sızdırmazlık elemanlarına karşı nötr davranış sayesinde kolay kompresör yağı dönüşümü
–– Az tortu bırakması sayesinde soğutma tesislerinde yüksek verimlilik
–– Filtre ve separatörlerin uzun çalışma ömrü sayesinde düşük işletme maliyetleri
–– Naftenik esaslı mineral yağlara oranla düşük yağ taşınması ve daha az tüketim

Klüber Summit RPS 52

Poliglikol

Yok

Uygulanamaz

Uygulanamaz

–– Soğuk ortamdaki stabil viskozitesi sayesinde güvenilir kompresör çalışması
–– Az tortu bırakması sayesinde soğutma tesislerinde yüksek verimlilik
–– Filtre ve separatörlerin uzun çalışma ömrü sayesinde düşük işletme maliyetleri
–– Kuru buharlaşma ile kullanılabilmesi sayesinde daha sade sistem kurulumu

kompresörleri &
pnömatikler /
hidrolikler

1) Viskozite seçimi için lütfen ekipman üreticisi talimatlarına uygunuz.
2) Belirtilen yağ değişim aralıkları pratik deneyime dayanan kılavuz değerlerdir. Bunlar, kompresörün kullanım amacına, uygulama yöntemine ve teknik şartına bağlıdır.
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Doğru yerde, doğru zamanda,
doğru yağlayıcı
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 için standart, uzun
ömür veya yüksek basınç gresleri, standart veya yüksek sıcaklık
zincir yağları ve özel yağlar ve 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 kullanarak yağlama yapmak, rulman arızalarınızı %55’e
kadar azaltmanıza yardımcı olabilir.

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

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.

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

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

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

Klübermatic FLEX

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

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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Klübermatic STAR CONTROL

15

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.

