your global specialist

Sectorul industrial

Producție fiabilă și
eficientă de ciment
Lubrifianți care îndeplinesc cele mai înalte cerințe

Speciality
for the
cement
industry:
Lubrifianți lubricants
de specialitate
pentru
industria
cimentului
Eficiență,
productivitate
și fiabilitate
crescută and reliability
Increased
efficiency,
productivity
Lubrifianți de specialitate pentru industria cimentului

3

Echipat optim cu lubrifianții noștri de specialitate

4

Lubrifianți pentru transportul materiei prime la fabrică

8

Lubrifianți pentru procesele de măcinare

2

Lubrifianți utilizați în producția de clincher

20

Lubrifianți pentru angrenajele deschise

26

Mai multe aplicații în industria cimentului

32

Serviciile la fața locului oferite de Klüber Lubrication

36

Lubrifiantul potrivit la locul potrivit și la momentul potrivit

37

B142001015/Ediția 06.16, înlocuiește ediția 03.15

Producția de ciment în mod fiabil și sigur, iar în același timp
reducând timpul de inactivitate este o provocare continuă cu
care vă confruntaţi în fiecare zi. Utilajele din industria cimentului
sunt supuse la condiții extreme de operare, cum ar fi nivelul
mare de contaminare, temperaturi înalte, vibrații și sarcini cu
șoc. Aceste condiții fac ca întreținerea și repararea utilajelor
dvs. să fie o sarcină foarte provocatoare.
În mediul extrem în care sistemele de transmisie, rulmenții și alte
componente trebuie să funcționeze, lubrifiantul trebuie să
îndeplinească cele mai mari cerințe. În primul rând, lubrifiantul
potrivit trebuie să fie selectat, din moment ce nu există o soluție
standard pentru multe din aplicațiile din această industrie.

Klüber Lubrication vă sprijină prin oferirea de solutii potrivite
cerințelor din industria cimentului. Oferim o gamă largă de
lubrifianți adaptați nevoilor din industria cimentului care își arată
punctele forte în special în aplicații critice. Vă sprijinim în
selectarea lubrifiantului potrivit și suntem alături de dvs. ca
parteneri de la schimbarea lubrifiantului la verificări de rutină, de
la încercarea lubrifianților, la instalarea sistemelor de lubrifiere
până la optimizarea cantităților de lubrifiant. Experiența noastră
îndelungată de peste 80 ani în lubrifiere industrială și cooperarea
intensă cu OEM-uri bine cunoscute ne ajută să dezvoltăm
lubrifiantul potrivit pentru a asigura o fiabilitate mare, consum
optimizat și realizarea duratei de viață proiectate.

În funcție de modul de funcționare și locul de utilizare, trebuie să
utilizați lubrifianți diferiți care sunt realizați din diferite uleiuri de
bază, aditivi, vâscozități și clase de consistenţă. Luarea deciziei
greșite poate duce la defectare prematură a componentelor sau
chiar la pauze de producție, rezultând în costuri înalte de
întreținere și pierderi de producție. În plus, fabrica dvs. trebuie
să funcționeze în mod eficient și economic cu un impact minim
asupra mediului.
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Aplicații în fabrica de ciment:
Dotat optim cu lubrifiantul nostru de specialitate
Siloz de materie primă
Carieră

Concasor

Moară pentru materie primă

Turnul de preîncălzire

Cuptor

Răcitor

Dom de preamestecare

Distribuire

Matriale Auxiliare
Moara de ﬁnisare
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Lubrifianți pentru transportul materiei prime la fabrică
Alimentatori cu plăci metalice, transportoare cu melc și cu bandă,
elevatoare cu cupe, depozitare si alimentare
Protecție mai bună împotriva influenței temperaturii
și a sarcinilor cu șoc
În timpul transportului de materii prime și materiale adiționale,
rulmenții și articulațiile sunt în mod special influențați de
contaminare excesivă din cauza prafului și a apei în combinație
cu fluctuații mari de temperatură. Consecința: uzură înaltă și

durata de viață scurtă a componentelor. Lubrifianții de calitate
înaltă vă ajută la împiedicarea deteriorării; lubrifiantul potrivit
vă protejează utilajul împotriva temperaturilor și a sarcinilor cu
șoc sau a mișcărilor oscilante.

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

A x cardanic, rulmenți pivotanți, lagăre de rostogolire sau de alunecare

Klüberlub BEM 41-122

–– Interval de temperatură de la -30 °C la 140 °C
–– Unsoare pe bază de amestec de ulei mineral cu ulei sintetic de
hidrocarbură, îngroșat cu un săpun special de litiu și cu lubrifanți solizi
de culoare deschisă.
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză până la 400.000 mm/min

–– Prelungește durata de viață a rulmenților supuși la încărcări mari și
mișcări oscilante lente.
–– Previne coroziunea prin fretaj și griparea în lagărele pivotante
–– De preferință utilizat pentru suprafaţă de contact oţel / oțel

Klüberplex BEM 41-132

–– Interval de temperatură de -40 °C la 150 °C
–– Unsoare pe bază de amestec de ulei sintetic de hidrocarbură, ulei
mineral și un săpun special de litiu
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză până la 1.000.000 mm/min

–– Durată de viață mai lungă
–– Mai puțină întreținere
–– Prelungește durata de viață a rulmenților supuși la vibrații și sarcini cu șoc

Sisteme de circulație/ acționarea transportoarelor cu melc

PETAMO GHY 133 N

–– Interval de temperatură de -40 °C la 160 °C
–– Unsoare pe bază de agent de îngroșare poliuree, ulei mineral, ulei
sintetic de hidrocarbură și aditivi
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză până la 500.000 mm/min

–– Sarcini termice înalte, durată de viață crescută și consum redus
–– Protecție anticorozivă

Niplu de lubrifiere/ dispenser automat de lubrifiant

Dispenser automat de lubrifiere Klübermatic cu lubrifiantul potrivit

–– Dispenser automat de lubrifiant potrivit pentru lubrifiere într-un
singur punct a rulmenților, căi de ghidaj, angrenaje deschise,
cremaliere,elemente de etanșare a arborilor și lanțuri

–– Lubrifiere pe termen lung, continuă, fără întreținere.
–– Fiabilitate: lubrifiere curată și precisă 24 de ore pe zi
–– Siguranță: Frecvența redusă a personalului care trebuie să lucreze în
mediu periculos

Reductoare şi cutii de viteză

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatură max: până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90,stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti

–– Aprobat de către producătorii de vârf a angrenajelor
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatură max: până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de nde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatuă max: până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmenţilor
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Procesele de măcinare sunt deosebit de solicitante pentru
rulmenți, din moment ce vibrațiile, șocurile și contaminarea
sunt extrem de mari, iar temperaturile fluctuează considerabil.
Lubrifianții de specialitate pot proteja rulmenții extrem de
încărcați în cadrul acestor procese; aceștia reduc uzura,
extind intervalele de întreținere și măresc fiabilitatea.

Realizăm lubrifianți de specialitate pentru a veni în întâmpinarea
acestor cerințe: aceștia au vâscozitatea și consuistenţa potrivită
combinate cu aditivii potriviți și oferă o pompabilitate bună a
lubrifiantului. Aceștia sunt și stabili din punct de vedere chimic și
fizic, contribuind la durata de viață îndelungată a rulmenţilor.

Sitele vibratoare
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Rulmenți

Klüberplex BEM 41-132

–– Interval de temperatură de -40 °C la 150 °C
–– Unsoare pe bază de amestec de ulei sintetic de hidrocarbură, ulei
mineral și un săpun special de litiu
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză până la 1.000.000 mm/min

–– Durată de viață mai lungă
–– Mai puțină întreținere
–– Prelungește durata de viață a rulmenților supuși la vibrații și sarcini cu
șoc

Klüberlub BVH 71-461

–– Interval de temperatură de la -20 °C la 160 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare cu ulei mineral, ulei de hidrocarburi sintetice şi poliuree

–– Eficientă la temperaturi crescute, vibrații și sarcini cu șoc

Klüberlub BE 41-542

–– Interval de temperatură de la -20 °C la 140 °C
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză până la 500.000 mm/min
–– Unsoare de presiune extremă pe bază de ulei mineral foarte vâscos,
săpun special de litiu, aditivi anticoroziune, anti-oxidare, anti-uzură

–– Protejează rulmenții foarte încărcați care funcționează la viteze mici sau
medii

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Lagărele principale al concasorului

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare alcătuită din ulei de mineral de hidrocarbură foarte vâscos.
(ISO VG 1500), săpun de litiu special și aditivi deosebit de eficienți
antiuzură/presiune extremă (EP/AW)
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Reductorul de antrenare

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura max.: până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 prntru rulmrnţi

–– Aprobat de către producătorii de vârf ai angrenajelor
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatură maximă: până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaj / multifuncționale pe bază de polialfaolefin (PAO)
și ulei sintetic de hidrocarbură (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti

–– Aprobat de producătorii OEM de vârf
–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatură max: până la 160 °C
–– Ulei sintetic de poliglicol pentru angrenaje
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună.

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Aprobat de producătorii OEM de vârf
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Concasoare

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Moară verticală cu role
Lubrifiere cu ulei
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Lagărul principal/rulmentir

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

–– Temperatură maximă de până la 160 °C (Klübersynth GH 6)
–– Temperatură maximă de până la 150 °C (SYNTHESO HT)
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună.

–– Împiedică defectarea prematură a rulmenţilor
–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– O durată de viață mare
–– Aprobat de producătorii OEM de vârf

SYNTHESO HT 1000
(CLP PG 1000)

Reductoare de antrenare principală
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Reductoare de antrenare

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatură maximă: până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de producătorii de vârf ai transmisiilor cu angrenaj
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatură max.: până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8pentru rulmenţi

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatură max: până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, frecare stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Lagărul principal/braț oscilant

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare alcătuită din ulei de mineral de hidrocarbură foarte vâscos.
(ISO VG 1500), săpun de litiu special și aditivi deosebit de eficienți
antizură/presiune extremă (EP/AW)
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Klüberlub BE 41-1002

–– Interval de temperatură de la -15 °C la 120 °C
–– NLGI clasa 2
–– Unsoare alcătuită din ulei de hidrocarbură foarte vâscoasă mineral (ISO
VG 1000), agent de îngroșare special de litiu
–– Conține lubrifianți solizi

–– Pompabilitate bună la temperaturi scăzute
–– Mai puțină întreținere

SYNTHESO GLEP 1

–– Interval de temperatură de la -50 °C la 150 °C
–– Unsoare specială lubrifiantă cu aditivi EP, compatibil cu EPDM

–– Compatibil cu garniturile EPDM. Fără scurgeri din cauza defectării
elementului de etanșare

Klüberlub BE 41-1501

–– Compatibil cu elastomerii 72 NBR 902
–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare alcătuită din ulei de mineral de hidrocarbură foarte vâscos.
(ISO VG 1500), săpun de litiu special și aditivi deosebit de eficienți
antiuzură/presiune extremă (EP/AW)
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durata de viață a componentelor sporită
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs

Lubrifiere cu unsoare

Elementele de etanșaare din elastomer a rolelor
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Separatoare
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Rulmenții superiori și inferiori

Klüberplex BEM 41-132

–– Interval de temperatură de la -40 °C la 150 °C
–– – Unsoare pe bază de amestec de ulei sintetic de hidrocarbură, ulei
mineral și un săpun special de litiu
–– – NLGI clasa 2
–– – Factorul de viteză până la 1.000.000 mm/min

–– Durată de viață mai lungă
–– Mai puțină întreținere
–– Prelungește durata de viață a rulmenţilor supuşi la vibrații și sarcini cu
șoc

Klüberlub BE 41-542

–– Interval de temperatură de la -20 °C la 140 °C
–– NLGI clasa 2
–– Unsoare de presiune extremă pe bază de ulei mineral foarte vâscos,
săpun de litiu special, aditivi antiuzură, antioxidant și anticoroziune

–– Protejează rulmenții foarte încărcați care funcționează la viteze mici
până la medii

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare alcătuită din ulei de mineral de hidrocarbură foarte vâscos.
(ISO VG 1500), săpun de litiu special și aditivi deosebit de eficienți
antizură/presiune extremă (EP/AW)
–– Conține lubrifianți solizi (MoS și grafit)

–– Durata de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţ

–– Aprobat de producătorii de vârf ai transmisiilor cu angrenaj
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatură max. până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– temperatura max. de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună.

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Reductoare

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Presele cu role

La rulmenții supuși sarcinilor ridicate şi cu șoc filmul lubrifiant
trebuie să asigure o funcționare fără probleme, în special pentru
că lipsa de lubrifiere, contaminarea sau lubrifiantul nepotrivit
pot contribui rapid la defectarea rulmentului. Factori precum
un timp îndelungat pentru livrarea pieselor de schimb poate
avea un efect advers asupra producției și a costurilor. Rulmenții
montaţi în presa cu role sunt rulmenți oscilanţi cu role butoi ce
funcționează la maxim 75°C. Trebuie să asigurăm formarea
adecvată a filmului de lubrifiant pentru a preveni contactul
metal-pe- metal dintre role și căile de rulare.

Klüberlub BE 41-1501 este un lubrifiant special conceput pentru
lubrifierea unor astfel de prese cu role foarte încărcate. Chiar
și la 75 °C, acesta asigură faptul că nu are loc niciun contact
metal-pe-metal între role și căile de rulare.
Vă rugăm să selectați vâscozitatea și consistența conform
parametrilor dvs. de operare, de ex: temperatura, viteza și
sarcina. Persoana de contact Klüber Lubrication vă ajută cu
plăcere.

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Lagărul principal

Klüberlub BE 41-1501

–– Temperaturbereich: -10 °C bis 150 °C
–– NLGI-Klasse 1
–– Schmierfett aus hochviskosem mineralischem Kohlenwasserstofföl
(ISO VG 1500), Lithium-Spezialseife und hochwirksamen
EP / AW-Additiven (Hochdruck- / Verschleißschutz)
–– Enthält Festschmierstoffe (MoS2 und Graphit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Klüberlub BE 41-1002

–– Interval de temperatură de la -15 °C la 120 °C
–– NLGI clasa 2
–– Unsoare alcătuită din ulei de hidrocarbură foarte vâscoasă mineral (ISO
VG 1000), agent de îngroșare special de litiu
–– Conține lubrifianți solizi

–– Pompabilitate bună la temperaturi scăzute
–– Mai puțină întreținere

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de către producătorii de vârf ai angrenajelor
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatura maximă de până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6*

–– Temperatura maximă de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de ănlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Reductoare planetare

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Moară cu tub/moară cu bile
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Rulmenții pinioanelor

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la-10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare acătuită din ulei mineral de hidrocarbură foarte vâscos (ISO VG
1500), săpun special de litiu și aditivi antiuzură/presiune extremă (AW/
EP) deosebit de eficienți
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Lagăre intermediare/ Reductoare de transmisie

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de producătorii de vârf ai transmisiilor cu angrenaj
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatură max. până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatura max. de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență la oxidare și învechire,
indice vâscozitate-temperatură bun și stabilitate termică foarte bună.

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– Verhindert frühzeitigen Wälzlagerausfall
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de ănlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

POLYLUB GA 352 P

–– Interval de temperatură de -35 °C la 120 °C
–– Unsoare aderentă pe termen lung, pe bază de ulei sintetic de
hidrocarbură, ulei mineral și complex de aluminiu
–– O bună rezistență la apă

–– Efect bun de etanșare ce împiedică infiltrarea contaminanților cum ar fi
praful și apa.
–– Protejeaza componentele împotriva coroziunii

Garniturile de cauciuc ale lagărelor intermediari/saboți
și a învelișului angrenajului mare deschis

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifianți pentru procesele de măcinare
Unități de măcinare prin compresie
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Rulmenții /lagăre de reglaj/cuplaje

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare acătuită din ulei mineral de hidrocarbură foarte vâscos (ISO
VG 1500), săpun special de litiu și aditivi antiuzură/presiune extremă
(AW/EP) deosebit de eficienți
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Articulații rotative

PETAMO GHY 133 N

–– Interval de temperatură de la -40 °C la 160 °C
–– Unsoare pe bază de agent de îngroșare poliuree, ulei mineral, ulei
sintetic de hidrocarbură și aditivi
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză 500.000 mm/min

–– Reducerea intervalelor de lubrifiere, mai puțină întreținere
–– Reducerea costurilor prin reducerea consumului
–– Prelungește durata de viață a rulmenţilor chiar și la temperatură ridicată
și întrun mediu coroziv

Rulmenți screperelor

Klüberoil GEM 1-150 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate bune la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de către producătorii de vârf ai angrenajelor
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Reductor conic

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatura maximă de până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatura max. de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klüberoil GEM 1-320 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate bune la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de către producătorii de vârf ai angrenajelor
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Unitățile de antrenare combinate ale morilor

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul rulmentului FAG FE8 prentru rulmenţi

–– Aprobat de producătorii de vârf ai transmisiilor cu angrenaj
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatura maximă de până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaje pe bază de polialflaolefin (PAO)și ulei de
hidrocarburi sintetice (SHC)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatura maximă de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună.

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Rulmentul de cuplare

Unităţi de antrenare combinate

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifanți utilizați în producția de clincher
Zona de preîncălzire

Secțiunea de pre-încălzire este marcată de condiții extreme
precum temperatură înaltă, viteză, contaminanți și altele.
Lubrifierea rulmenților supuși la saricini termice este solicitantă.
Lubrifanții de speciliatitate de la Klüber Lubrication sunt proiectați
pentru a crește durata de viață a componentelor aflate în situaţii
provocatoare.

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Reductoare de acţionare

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatura maximă de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenti
–– Protecție excelentă antiuzură, rezistență anti-oxidare, comportament
bun în raportul temperatură-vâscozitate și stabilitate termică foarte
bună

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi
ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Rulmenții osiei

Klüberplex BEM 41-132

–– Interval de temperatură de -40 °C la 150 °C
–– Unsoare pe bază de amestec de ulei sintetic de hidrocarbură, ulei
mineral și un săpun special de litiu
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză 1.000.000 mm/min

–– Durată de viață mai lungă
–– Mai puțină întreținere
–– Prelungește durata de viață a rulmentului chiar și sub vibrații și sarcini
de șoc, temperaturi ridicate

PETAMO GHY 133 N

–– Interval de temperatură de -40 °C la 160 °C
–– Unsoare pe bază de agent de îngroșare poliuree, ulei mineral, ulei
sintetic de hidrocarbură și aditivi
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză 500.000 mm/min

–– Reducerea intervalelor de lubrifiere, mai puțină întreținere
–– Reducerea costurilor prin reducerea consumului
–– Prelungește durata de viață a rulmentului chiar și la temperatură
ridicată și întrun mediu coroziv

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifanți utilizați în producția de clincher
Cuptor rotativ

Garnitura lamelară și inelul de suport formează una din cele mai
frecvent lubrifiate puncte de fricțiune din cuptor. Este important
să asigurați faptul că lubrifianții solizi intră în zona de contact a
acestor puncte de fricțiune pentru a împiedica uzura metal pe
metal.

Notă: Amestecați suspensiile bine înainte de utilizare
pentru a vă asigura că uleiul transportator și lubrifianții solizi
sunt omogenizați. Uleiul ar putea să se aprindă în caz de
omogenizare insuficientă.

Lubrifierea inelelor de suport ale cuptorului și a garniturilor de etanșare
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Inel de suport

WOLFRACOAT C Fluid

–– Interval de temperatură de -25 °C la 1050 °C
–– Agent de eliberare de temperatură înaltă vâscoasă și compus de
lubrifiere pe bază de amestec de ulei mineral și ulei esteric. Acesta
conține lubrifianți solizi, pigmenți de metal și un agent de îngroșare
anorganic.
–– Temperatura de aprindere ≥ 370 °C

–– Siguranță a muncii: aplicată prin echipamentul de pulverizare
–– Consum redus: costuri reduse, eficiență ridicată
–– Pachetul de mici dimensiuni pentru manevrare facilă
–– Conceput pentru a lubrifia suprafeţele supuse unor sarcini termice
ridicate
–– Ușurința de aplicare
–– Se agită puternic înainte de aplicarea

Etanșare lamelară intrare / ieșire

GRAFLOSCON SY 20 ULTRA

–– Interval de temperatură de la -30 °C la 700 °C
–– Pe bază de dispersie de temperatură înaltă,rezistentă la flăcări
–– Conține ulei sinteitc și lubrifanți solizi
–– Dispersie fără solvenți
–– Stabilitate termică a filmului lubrifiant 700 °C

–– Securitate a muncii: aplicate prin echipamentul de pulverizare
–– Ușor de aplicat (fără depunerea lubrifianților solizi, fără solvenți)
–– Fără formarea de reziduuri la temperaturi ridicate
–– Protectia împotriva tensiunii termice

GRAFLOSCON C-SG 500 PLUS

–– Lubrifiant adeziv pe baza de ulei mineral cu agent de îngroșare
complex de aluminiu și lubrifiant solid (grafit fin)
–– Rezistent la presiune înaltă
–– Conține aditivi anti-uzură, agenți de îmbunătățire a aderenței și inhibitori
de coroziune
–– Stabilitate termică a filmului lubrifiant până la 200 °C

–– Aderență excelentă
–– Reducere de uzură
–– Protecție anticoroziune

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Rulmenţii rolelor axiale/ rulmenţii rolelor de sprijin/rulmenii pinionului
(lubrifiaţi cu unsoare)

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare acătuită din ulei mineral de hidrocarbură foarte vâscos (ISO
VG 1500), săpun special de litiu și aditivi antiuzură/presiune extremă
(AW/EP) deosebit de eficienți
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit)

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate
–– Recomandate de producătorii OEM de vârf

Rulmenţii rolelor axiale/ rulmenţii rolelor de sprijin/rulmenţii pinionului
(lubrifiaţi cu ulei)

Klüberoil GEM 1 N

–– Temperatura maximă de până la 100 °C
–– Uleiuri de angrenaj/multifuncționale pe bază de uleiuri minerale
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de producătorii de vârf ai transmisiilor cu angrenaj
–– Cost scăzut de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

–– Temperatura maximă de până la 140 °C
–– Uleiuri de angrenaj și multifuncționale pe bază de polialfaolefin (PAO) și
ulei de hidrocarbură sintetică (SCH)
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi

–– Aprobat de producătorii OEM de vârf
–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi ridicate
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, a elementelor de etanșare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Klübersynth GH 6 *

–– Temperatura maximă de până la 160 °C
–– Ulei sintetic poliglicol
–– Testul de frecare FZG, A /8.3/90, stadiul de sarcină ≥ 14
–– Rezultate excelente la testul FAG FE8 pentru rulmenţi
–– Protecție excelentă împotriva uzurii, rezistență excelentă împotriva
oxidării și învechirii și o stabilitate termică foarte bună.

–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Aprobat de producătorii OEM de vârf
–– Protecție chiar și la sarcinile maxime, vibrații și oscilații, temperaturi ridicate
–– Împiedică defectarea prematură a rulmentului
–– O durată de viață mare
–– Intervalele de înlocuire a uleiului mai lungi, de unde rezultă economii de
costuri

Rulmenții rolelor de sprijin și rolelor de susţinere axială

* Verificați compatibilitatea și urmați notele de aplicare din fișa de informații despre produs
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Lubrifanți utilizați în producția de clincher
Cuptor rotativ

Rulmenții din răcitori sunt supuși unor temperaturi ridicate.
Unsorile standard se deteriorează rapid și cauzează avarierea
rulmenților, rezultând în costuri mari de întreținere.

Răcitorii
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Lagărele ventilatorului
Rulmenții motorului electric

STABURAGS N 12 M F

–– Interval de temperatură de la -20 °C la 140 °C
–– Unsoare de ulei mineral pentru aplicarea pe termen lung, la temperaturi
ridicate
–– Conține lubrifiant solid (MoS2)
–– Factorul de viteză 500.000 mm/min

–– Protejează rulmenții supuși la temperaturi și sarcini ridicate
–– Protecție îmbunătățită anti-coroziune

Grilaje oscilante Rulmenții care funcționează lent

Klüberplex BEM 41-132

–– Interval de temperatură de -40 °C la 150 °C
–– Unsoare pe bază de amestec de ulei sintetic de hidrocarbură, ulei
mineral și un săpun special de litiu
–– NLGI clasa 2
–– Factorul de viteză 1.000.000 mm/min

–– Durată de viață mai lungă
–– Mai puțină întreținere
–– Prelungește durata de viață a rulmentului chiar și sub vibrații și sarcini
de șoc, temperaturi ridicate

Grilaje oscilante
Rulmenții care funcționează lent
Rulmenţii concasorului de măcinare a clincherului

STABUTHERM GH 461

–– Interval de temperatură de la -20 °C la 180 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare de temperatură înaltă pe baza de ulei mineral si poliurea
–– Adecvat pentru sisteme centralizate de lubrifiere
–– Foarte adeziv și rezistent la apă

–– Reducerea costurilor rulmentului datorită unei protecții bune
anticoroziune, capacității bune de încărcare și o protecție excelentă
anticoroziune la temperaturi ridicate

Klübersynth HB 74-401

–– Interval de temperatură de -40 °C la 200 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare de temperatură înaltă pe baza de ulei sintetic și poliuree
–– Vâscozitatea uleiului de bază ridicată și aditivi speciali

–– Durata de viață a componentelor extinsă datorită unui efect bun
antiuzură și protecției anticoroziune
–– Reducerea costurilor datorită intervalelor mai lungi de relubrifiere chiar
și la temperaturi ridicate și la sarcini ridicate

Rulmenții concasorului de măcinare a clincherului

Klüberlub BE 41-1501

–– Interval de temperatură de la -10 °C la 150 °C
–– NLGI clasa 1
–– Unsoare alcătuită din ulei mineral de hidrocarbură, foarte vâscos (ISO
VG 1500), săpun special de litiu și aditivi deosebit de eficienți antiuzură
și de presiune extremă
–– Conține lubrifianți solizi (MoS2 și grafit

–– Durată de viață crescută a rulmentului
–– Pompabilitate îmbunătățită
–– Productivitate sporită datorită timpului redus de inactivitate

Niplu de lubrifiere/dispenser automat de lubrifiant pentru grilajele
oscilante şi rulmenți

Dispenser Klübermatic cu lubrifiant adecvat

–– Dispenser automat potrivit pentru lubrifiere într-un singur punct
pentru rulmenți simplu sau cu role, căi de ghidaj, angrenaje deschise,
cremaliere, garnituri ale arborilor și lanțuri

–– Lubrifiere continuă pe termen lung, fără întreținere.
–– Fiabilitate: lubrifiere curată și precisă 24 de ore pe zi
–– Siguranță: Frecvența redusă a personalului care trebuie să lucreze în
mediul periculos
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Lubrfianți pentru transmisii prin angrenaje deschise
Vă așteptați ca angrenajele voastre deschise să funcționeze
fiabil. Vă oferim o gamă cuprinzătoare de lubrifianți de
specialitate pentru a vă atinge scopul și posibilitatea să selectați
lubrifiantul cu vâscozitatea potrivită pentru angrenajul
deschis al dvs. Vă vom asista bucuroși la fața locului în
timpul inspecțiilor de rutină, pornirii, după reparație sau în
cazul angrenajelor noi.

Beneficiile lubrifiantului transparent Klüber
Lubrifiant pentru angrenajele deschise:
–– Grosime mai mare a filmului (valoare lambda mai mare) chiar și la temperaturi mai înalte de operare ce rezultă într-o
protecție mai bună a flancului dintelui.
–– Pachet de aditivi inteligenți pentru protecție sub presiune
extremă și condiții de fricțiune mixtă.
–– Caracteristicile bune de debit asigură angrenaje curate
–– Faptul că duzele de pulverizare nu se blochează rezultă într-o
durată de viață extinsă a sistemului de pulverizare și economii
de costuri
–– O bună amortizare a vibrațiilor
–– Temperatură redusă a flancului dintelui

Acestea sunt uleiuri cu pachete de aditivi adaptate la cerințele
deosebite ale angrenajelor deschise. Cel mai important criteriu
de selecție este vâscozitatea. Produsul trebuie selectat în baza
stării flancului dinților, a sarcinii și a distribuției de temperatură,
vibrației, condițiilor mecanice ale angrenajului și a pinionului
precum și a mediului înconjurător.

Există două tipuri de bază de lubrifiant pentru angrenaje
deschise: unsori pe bază de grafit și fluide Klüber care sunt fără
lubrifianți solizi. Fluidele Klüber au fost utilizate cu succes
de peste 15 ani și sunt o alternativă din ce în ce mai preferată.

Rentabilitatea
–– Flancurile dintelui pot fi inspectate în timpul funcționării prin
filmul transparent
–– Identificarea imediată a deteriorărilor progresive sub formă de
exfoliere a materialului sau de așchiere a metalului
–– Fără alte ”surprize neplăcute” la oprire - dacă este necesar,
se pot planifica măsuri de corecție dinainte
–– Uzură redusă
–– Consum redus de lubrifiant: până la 50% mai puțin în
comparație cu produse pe bază de grafit

Lubrifianți operaționali pentru angrenaje deschise- fluide transparente
Zona de climatizare

De la subtropicală la tropicală

Tropicală

Temperată

Temperată

Subtropicală

Tipul de climă

Ierni blânde și veri calde

Cald și bine tot anul

Ierni blânde la veri fierbinți

Ierni reci și veri blânde

Veri umede, fierbinți și ierni în general blânde

Tipul sistemului de lubrifiere

Lubrifiere prin pulverizare, imersiune, circulație,
roata cu palete

Lubrifiere prin pulverizare, imersiune, roata cu
palete

Lubrifiere prin pulverizare

Lubrifiere prin pulverizare, imersiune, circulaţie,
roata cu palete

Lubrifiere prin pulverizare, imersiune, circulaţie,
roata cu palete

Produs

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

Culoare

transparent

transparent

transparent

transparent

transparent

Viteză periferică maximă în m/s

10

12

10

7

8

Limite de temperatură pentru pulverizare

15 °C la 120 °C

25 °C la 100 °C

0 °C la 80 °C

0 °C la 80 °C

10 °C la 80 °C

Limite de temperatură pentru lubrifiere prin
imersiune scufundare sau circulație

15 °C la 120 °C / 15 °C la 80 °C

Nu este aplicabil

Nu este aplicabil

0 °C la 110 °C / 0 °C la 80 °C

10 °C la 120 °C / 10 °C la 80 °C

Vâscozitate slabă la 40 °C

16.500 mm2/sec

25.500 mm2/sec

4.000 mm2/sec

3.100 mm2/sec

8.000 mm2/sec

Note de aplicare și beneficii

–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
deschise
–– Inspecție ușoară în timpul funcționării cu
lampa UV
–– Reducerea costurilor datorită unui consum
–– redus
–– Protecție excelentă antiuzură chiar și la
temperaturi ridicate
–– Testat și aprobat de către OEM
–– Reducerea consumului de energie
–– Sistem curat: nicio acumulare de unsoare
uzată în capac

–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
deschise
–– Inspecție ușoară în timpul funcționării cu
lampa UV
–– Reducerea costurilor datorită unui consum
–– redus
–– Protecție excelentă antiuzură chiar și la
temperaturi ridicate
–– Testat și aprobat de către OEM
–– Reducerea consumului de energie
–– Sistem curat: nicio acumulare de unsoare
uzată în capac

–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
deschise
–– Inspecție ușoară în timpul funcționării cu
lampa UV
–– Reducerea costurilor datorită unui consum
redus
–– Protecție excelentă antiuzură
–– Testat și aprobat de către OEM
–– Reducerea consumului de energie
–– Sistem curat: nicio acumulare de unsoare
uzată în capac

–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
deschise
–– Inspecție ușoară în timpul funcționării cu
lampa UV
–– Reducerea costurilor datorită unui consum
redus
–– Protecție excelentă antiuzură chiar și la
temperaturi ridicate
–– Testat și aprobat de către OEM
–– Reducerea consumului de energie
–– Sistem curat: nicio acumulare de unsoare
uzată în capac

–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
deschise
–– Inspecție ușoară în timpul funcționării cu
lampa UV
–– Reducerea costurilor datorită unui consum
redus
–– Protecție excelentă antiuzură
–– Reducerea consumului de energie
–– Sistem curat: nicio acumulare de unsoare
uzată în capac
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Lubrifianți pentru transmisii prin angrenaje deschise
Lubrifianți de angrenaje deschise operaționali pe bază de grafit
Zona de climatizare

De la subtropicală la tropicală

Tropicală

Temperată

Temperată

Subtropicală

Tipul de climă

Ierni reci si veri blânde

Ierni reci și veri calde

Ierni blânde la veri fierbinți

Ierni reci si veri blânde

Ierni blânde și verile fierbinți

Tipul sistemului de lubrifiere

Lubrifiere prin pulverizare

Lubrifiere prin pulverizare

Lubrifiere prin pulverizare

Imersiune, roată cu palete, circulație

Imersiune, roată cu palete, circulație

Produs

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

Limite de temperatură pentru pulverizare

0 °C la 90 °C

5 °C la 100 °C

15 °C la 120 °C

Nu este aplicabil

Nu este aplicabil

Limite de temperatură pentru lubrifiere prin
imersiune scufundare sau circulație

Nu este aplicabil

Nu este aplicabil

Nu este aplicabil

-15 °C la 60 °C / 5 °C la 60 °C

5 °C la 100 °C / 15 °C la 80 °C

Vâscozitate slabă la 40 °C

680 mm2/sec

1.000 mm2/sec

2.000 mm2/sec

250 mm2/sec

3.200 mm2/sec

Note de aplicare și beneficii

–– Lubrifiant încercat și testat, lubrifiant operațional și rentabil care contribuie la o durată lungă
a transmisiei dvs., consum scăzut de lubrifiant și costuri reduse de operare
–– Aprobat de OEM-uri
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–– Lubrifiant de serviciu pentru transmisiile deschise cu lubrifiere prin stropire sau lubrifiere circulară
–– Durată mai lungă de viață a angrenajelor
–– Aprobat de OEM
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Lubrifianți pentru mecanisme deschise de acționare
Lubrifianți de pregătire pentru angrenaje deschise

Reparaturschmierstoffe für offene Antriebe

Metodă de aplicare

Lubrifiere manuală sau doar cu peria

Lubrifiere manuală sau doar cu peria

Scop

Reparare

Reparare

Reiniger

Produs

Klüberplex AG 11-462

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA

Metodă de aplicare

Culoare

Alb

Negru

Lubrifiere manuală sau doar cu
peria

Lubrifiere manuală sau doar cu
peria

Lubrifiere manuală sau doar cu
peria

Vâscozitatea uleiului de bază 40 °C

460 mm²/sec

500 mm²/sec

Produs

Klüberfluid D-F 1 Ultra *

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA

Klüberbio Z 2-5

Note de aplicare și beneficii

–– Contaminare scăzută a mediului utilajului
datorită utilizării lubrifianților solizi și
consumului redus de lubrifiant
–– Capacitate înaltă de încărcare și aderență
înaltă ce împiedică contactul metal pe
metal al flancurilor dinților
–– Tipar clar de contact
–– Protecție împotriva coroziunii
–– Împiedică contactul metal pe metal în
timpul asamblării
–– Durabilitate lungă a filmului lubrifiant –
protejează flancurile dinților chiar și în
timpul proceselor îndelungate de aliniere a
angrenajelor
–– Lubrifiant de amorsare și de contrast
pentru determinarea alinierii paralele a
flancurilor dintelui

–– Capacitate înaltă de încărcare și aderență
înaltă ce împiedică contactul metal pe
metal al flancurilor dinților
–– Durabilitate lungă a filmului lubrifiant –
protejează flancurile dinților chiar și în
timpul proceselor îndelungate de aliniere a
angrenajelor
–– Lubrifiant de amorsare și de contrast
pentru determinarea alinierii paralele a
flancurilor dintelui

Culoare

Verde

Negru

Transparent

Note de aplicare și beneficii

–– Produs gata de utilizare
–– Potrivit pentru aplicații în
condiții de sarcini maxime
–– Nu este necesară curățarea
–– angrenajelor după utilizare
–– Rată scăzută de consum
–– Nu este necesară curățarea
angrenajelor după utilizare
–– Fără solvenți, bitum, metale
grele, clorură, grafit și MoS2
–– Formulare de culoare
deschisă, transparentă

–– Aplicat la mecanismul de
acționare la capacitate maximă
–– Nicio curățare ulterioară
–– Consum economic
–– Fără solvenți, bitum, metale
grele, clorură

–– Benefic mediului
–– Ușor de pulverizat
–– Necesită mai puțină curățare;
produs complet sintetic fără
tendința de creșter
–– a vâscozității
–– -Necesită mai puțină întreținere
din moment ce produsul
asigură curățare, lubrifiere și
efect anti-coroziune în același
timp

* Trebuie aplicat doar de către specialiștii Klüber Lubrication

Lubrifianți de rodaj pentru angrenajele deschise
Metodă de aplicare

Lubrifiere prin imersiune,
pulverizare, circulație

Lubrifiere prin pulverizare

Lubrifiere prin
imersiune și circulație

Produs

Klüberfluid B-F 2 Ultra

GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA

Klüberfluid B-F 1 Ultra

Culoare

Alb

Negru

Negru

Vâscozitate la 40 °C

490 mm²/sec

500 mm²/sec

1.300 mm²/sec

Limită de temperatură pentru
pulverizare

-5 °C la 100°C

-15 °C la 90 °C

nicht anwendbar

Limită de temperatura pentru
lubrifiere prin imersiune sau
circulație

0 °C la 100 °C

Nu se aplică

0 °C la 100 °C /10 °C la 80 °C

Numărul de ore de funcționare

Pulverizare 500 – 600
Imersiune 6.000 – 7.000

500 – 600

Beneficii pentru dvs.

–– Netezește rapid suprafețele
dure și îmbunătățește raportul
de contact. Acesta contribuie
la o durată mai lungă a vieții
angrenajelor.
–– Fără solvenți și benefic
mediului
–– Inspecție ușoară prin
indicatorul UV

–– Reduce duritatea de suprafață
și îmbunătățește flancul
dintelui, contribuind astfel la
o durata mai lungă de viață
a mecanismelor de acționare
și la reducerea costurilor de
întreținere
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–– Fără metale grele, solvenți,
bitum și clorură
–– Aplicare ușoară
–– Uzură controlată pentru
corectarea feței dintelui

Lubrifiant operațional sustenabil din perspectiva mediului pentru angrenajele deschise
Lubrifiantul sustenabil pentru lubrifierea cu pierdere
completă a angrenajelor deschise făcut din materii
prime regenerabile – Klübersustain LG 39-700
Producția sustenabilă devine din ce în ce mai importantă în
industria cimentului, atât din considerente economice, cât și
din perspectiva cerințelor legale.
Klübersustain LG 39-700 este un lubrifiant nou pentru
angrenaje deschise. Compoziția și performanța sa sunt
deschizătoare de drumuri. Unsoarea se bazează pe uleiuri
naturale, îmbunătățind astfel amprenta a CO2 în mod
considerabil. De asemenea, oferă protecție excelentă cu
gradul înalt de vâscozitate a uleiului de bază și un pachet de
aditivi potrivit pentru cerințele
angrenajelor deschise.

Privire de ansamblu ale produsului finit:
–– Până la 90% de materiile prime regenerabile
–– Protecție în condiții de presiune extreme sau fricțiune mixtă
cu pachet special de aditivi
–– Polaritatea mai înaltă pentru aderența mai bună la flancurile
dintelui
–– Reducerea cantității cu până la 40% în comparație cu
produsele de grafit
–– Lubrifiant transparent care facilitează inspectarea flancului
dintelui în timpul funcționării
–– Comportament bun de amortizare a vibrațiilor (vibrații
reduse)
–– Descreșterea temperaturii flancului dintelui
–– Fără înfundarea duzelor de pulverizare cu lubrifianți solizi
–– Pompabilitate foarte bună la temperaturi scăzute, poate fi
utilizat până la – 30 °C

31

Alte aplicații în industria cimentului
Lubrifierea angrenajelor închise

Curățarea angrenajelor închise

Reductoarele şi cutiile de viteze din industria cimentului sunt
supuse temperaturilor înalte, sarcinilor ridicate, vibrațiilor, prafului și
unui mediu coroziv, care afectează în mod nefavorabil fiabilitatea,
durata de viață a echipamentului și eficiența energetică.
Selectarea unui ulei de angrenaj de performanță înaltă vă va ajuta
să depășiți aceste provocări și să vă asigurați o funcționare fără
probleme şi eficientă din punct de vedere energetic.

Lubrifianții sintetici, de performanță înaltă de la Klüber Lubrication
pentru angrenaje demonstrează un comportament de
vâscozitate-temperatură bun chiar și în condiții extreme de
funcționare.

Produs

Tip de ulei

Note de aplicare și beneficii

Klüberoil GEM 1 N

Pe bază de ulei mineral

–– Intervalul de temperatură -15 °C la 100 °C ( în funcție de gradul de viscozitate selectat)
–– Ulei mineral de calitate înaltă aprobat de către producătorii principali de
mecanisme de acționare cu angrenaje
–– Cost redus de întreținere
–– Protecție chiar și la sarcini maxime, vibrații și oscilații

Klübersynth GEM 4 N

Polyalphaolefin (PAO)
și ulei de hidrocarbură
sintetică (SHC)

–– Intervalul de temperatură -50 °C la 140 °C (în funcție de gradul de viscozitate selectat)
–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Protecție chiar și la sarcini maxime, vibrații și oscilații
–– Durata de viață extinsă a rulmenților, garniturilor
–– Interval mai lung de înlocuire a uleiului ce rezultă în economisiri ale costurilor

Klübersynth GH 6

Ulei sintetic de
poliglicol

–– Intervalul de temperatură -55 °C la 160 °C (în funcție de gradul de viscozitate selectat)
–– Reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența energetică
–– Aprobat de către OEM-uri.
–– Protecție chiar și la sarcini maxime, vibrații și oscilații
–– Împiedică avarierea prematură a rulmentului.
–– Interval mai lung de înlocuire a uleiului ce rezultă în economisiri ale costurilor

Comportamentul vâscozitatetemperatură a uleiurilor

Curățarea angrenajelor închise

Produs

Caracteristici

Klüber Summit Varnasolv

–– Fluid concentrat de
condiționare care conține
ulei sintetic ester și aditivi de
curățare
–– Miscibil cu uleiurile minerale,
hidrocarburile sintetice,
uleiurile de ester și poliglicoli
–– Comportament neutru față de
etanșări
–– Proiectat pentru curățarea
compresorilor cu șurub,
a sistemelor hidraulice,
angrenajelor și a altor sisteme
lubrifiate cu circulație de ulei,
cum ar fi calandrul

Note de aplicare
și beneficii
–– Dizolvă depunerile de lac și de
carbon, reducând întreținerea
și costurile de curățare
–– Nu este necesară
dezasamblarea sistemelor
înaintate de curățare
–– Utilizat în timpul funcționării
, fără timpi de inactivitate a
utilajelor pentru curățare
–– Costuri de funcționare și de
întreținere reduse datorită
eficienței mai înalte ( de ex.
compresoare) și o
–– Durată de viață mai lungă a
uleiului nou.

Comparație a indicilor de vâscozitate:
Ulei mineral
Polialfaolefin
Poliglicol

11 Ulei
mineral
Mineral
oil
Mineralöl
22 Polialfaolefin
Polyalphaolefin
33 Poliglicol
Polyglycol
Polyglykol
Vâscozitate
Viskosität
[lglg] [lglg]
Viscosity [lglg]

Aplicație

VI
VI
VI

approx. 85 – 100
approx. 130 – 160
approx. 150 – 260

3
2

40 ˚C

1
Temperature
Temperatură
[lg][lg]

3

Sugestie: Un indice ridicat de vâscozitate facilitează pornirea la temperaturi
scăzute exterioare, reduce pierderea de putere la minim și permite formarea
unui film lubrifiant cu capacitate de încărcare și la temperaturi înalte.

2

40 ˚C

1

32

Temperatur [lg]
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Alte aplicații în industria cimentului
Lubrifierea compresoarelor

Lubrifierea cuplajelor dințate

Eficiența conpresoarelor de aer cu șurub se poate mări
considerabil cu uleiul potrivit de compresor. Poate ajuta și la
reducerea costurilor cu lubrifiantul printr-un consum redus.
Produsele pe bază de ulei mineral cu o stabilitate slabă la
oxidare tind să formeze reziduuri, rezultând în schimbări
frecvente ale uleiului și a filtrelor și, în consecință, costuri mai
mari de operare.

Uleiurile de compresor Klüber Summit pot crește durata de viață
a compresorului până la 4 ori, în timp ce reduc temperatura cu
până la 10%, crescând astfel durata de viață a compresorului
și reducând costurile de întreținere. Costurile de întreţinere sunt
deasemenea reduse datorită frecvenţei reduse a completărilor.

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Compresor cu șurub

Klüber Summit SH

–– Ulei pentru compresoarele de aer pe bază
de hidrocarbură sintetică și aditivi
–– Potrivit pentru compresoarele cu șurub
lubrifiate prin injecție de ulei, având sarcini
ridicate
–– Stabilitate bună la oxidare
–– Stabilitate bună la evaporare
–– Klüber Summit SH 32 este în mod special
potrivit pentru compresoarele centrifugale
și Klüber Summit SH 100 pentru
compresoarele cu piston
–– Intervalul de temperatură: depinde de
vâscozitatea selectată

–– Atingeți un interval de înlocuire a uleiului de
până la 10 000 ore
–– Conversie ușoară a uleiului compresorului
datorită comportamentului neutru al uleiului
față de garnituri
–– Fără curățare inutilă sau avarierea supapelor
pneumatice
–– Costuri reduse de operare datorită duratei de
viață extinse a filtrului de ulei și a separatorului

–– Uleiuri pentru compresoarele de aer pe bază
de hidrocarbură sintetică de ester și aditivi
–– Poate fi amestecat cu uleiuri minerale,
uleiuri sintetice de hidrocarbură și uleiuri
de poliglicol
–– Potrivit pentru compresoarele cu șurub
cu injecție de ulei, compresoarele
centrifugale, compresoarele cu piston
–– Comportament neutru față de garnituri
–– Intervalul de temperatură: depinde de
vâscozitatea selectată
–– Klüber Summit DSL 32, 46, și 68 sunt
biodegradabille

–– Atingeți un interval de schimbare a uleiului de
până la 8 000 ore
–– Conversie mai ușoară a uleiului
–– Capacitate bună de dizolvare a rezidului,
circuit curat al uleiului datorită conținutului de
ester din ulei, reducerea costurilor de curățare
–– Formarea redusă a reziduurilor de oxidare din
circuitul de ulei, costuri reduse de operare
datorită duratei de viață extinse a filtrului de
ulei și a separatorului

–– Fluid concentrat de condiționare ce
conține ulei ester sintetic și aditivi de
curățare
–– Miscibil cu uleiurile minerale, hidrocarburile
sintetice, uleiurile ester și poliglicoli
–– Comportament neutru față de garnituri
–– Proiectat pentru curățarea compresoarelor cu șurub , sistemelor hidraulice,
angrenajelor și a altor sisteme lubrifiate cu
circulaţie a uleiului cum ar fi calandrul

–– Dizolvă depunerile de lac și de carbon, reducând
astfel costurile de întreținere și de curățare
–– Nu este necesară dezasamblarea sistemului
înainte de curățare
–– Utilizat în timpul operării, nu este nevoie de
oprirea utilajului pentru curățare
–– Costuri reduse de operare și de întreținere
datorită unei eficiențe mai mari (de ex.
compresor) și o durată mai lungă de viață a
uleiului nou.
–– Modalitate rapidă de verificare a stării uleiului
pe loc
–– Determinarea intervalelor de schimbare a uleiului
–– Ușor de manevrat și portabil

Compresor cu piston

Agent de curățare

Verificați starea de
învechire a uleiului de
compresor (numărul
de neutralizare)
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Klüber Summit
DSL

Klüber Summit
Varnasolv

T.A.N.-Kit

–– Metodă de testare ușoară și rapidă pentru
a verifica starea de învechire a uleiurilor de
compresor
–– Kit-ul conține o pipetă (1ml), un flacon
de sticlă ce conține un fluid de test și o
bucată de pânză, toate împachetate într-o
pungă de plastic

–– Poate fi utilizat pentru toate uleiurile sintetice
și minerale convenționale de compresor.

Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Cuplaje dințate
(lubrifiate cu unsoare)

GRAFLOSCON
C-SG 500 PLUS

–– Viteză periferică nmax / n < 1,6
–– Lubrifiant aderent pe bază de ulei mineral
cu un agent de îngroșare cu un complex
de aluminiu și lubrifiant solid (grafit fin)
–– Rezistent la presiune înaltă
–– Conține aditivi anti-uzură, agenți de
îmbunătățire a aderenței și inhibitori de
coroziune

–– Împiedică avarierea la încărcare mare
–– Aderență excelentă
–– Reduce uzura
–– Protecție anticoroziune

Klüberlub
BE 41-1501

–– Viteză periferică nmax / n < 1,6
–– Unsoare pe bază de ulei de hidrocarbură
minerală foarte vâscos (ISO VG 1500),
litiu saponificat special, presiune extremă,
aditivi anti-uzură și lubrifianți solizi (MoS2
și grafit)

–– Reduce uzura
–– Protecție anticoroziune
–– Împiedică avarierea la încărcare mare

Klüberplex GE 11-680

–– Viteză periferică nmax / n < 1,6
–– Lubrifiant aderent pe bază de ulei mineral
cu un agent de îngroșare cu un complex
de aluminiu
–– Deosebit de potrivit pentru temperaturi
ridicate ale componentelor și oriunde unde
nu trebuie utilizați lubrifianți care conțin
lubrifianți solizi

–– Împiedică uzura și prelungește durata de
viață a componentei
–– Lubrifiant aderent
–– Rezistent la presiuni înalte
–– Proprietăți anti coroziune
–– Aplicabil prin intermediul sistemelor
automate de lubrifiere

Paste de asamblare
Componentă

Produs

Caracteristici

Note de aplicații și beneficii

Asamblări filetate
(Asamblări cu șurub)

WOLFRACOAT C

–– Interval de temperatură -30 °C la 1.200 °C
–– Pastă lubrifiantă gri, de temperatură înaltă
ce conține pigmenți de lubrifiant solid

–– Împiedică griparea la temperaturi înalte
–– Asamblare și dezasamblare ușoară a
asamblărilor filetate

Asamblări filetate (în
prezenţa umidității)

Klüberpaste HEL 46-450

–– Interval de temperatură -40 °C la 1.000 °C
–– Pastă de temperature, neagră pentru
șuruburi pentru oțeluri înalt aliate; conține
glicol polialchilen şi ulei ester dar și o
combinație de lubrifianți solizi anorganici

–– Protecție anticoroziune
–– Rezistență bună la apă
–– Conexiune sigură prin șurub asigurată
de o forță de pretensionare constantă
și suficientă

Rulmenți și asamblări
butuc/arbore

ALTEMP QNB 50

–– Interval de temperatură -15 °C la 150 °C
–– Pastă lubrifiantă albă/bej ce conține un
ulei mineral de bază, un complex de bariu
saponificat și lubrifianți solizi anorganici
–– Potrivit pentru puncte de fricțiune supuse
la mișcări mici, sub sarcini dinamice sau
statice

–– Împiedică defectarea componentei
supuse la mișcare minimă sub sarcini
ridicate statice sau dinamice
–– Absorbția înaltă a presiunii asigură forță
de strângere constantă
–– Protecție anticoroziune

Alte suprafețe glisante

WOLFRACOAT C FLUID

–– Interval de temperatură -25 °C la 1.050 °C
–– Agent de eliberare vâscos, de temperatură
înaltă, și compus lubrifiant pe bază de ulei
mineral și amestecat cu ulei ester
–– Conține lubrifiant solid, pigmenți de metal
și un agent de îngroșare anorganic

–– Protecție anticoroziune
–– Lubrifiază suprafețe supuse la sarcini
termice
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Servicii la fața locului oferite de Klüber Lubrication
Klüber Lubrication oferă KlüberEfficiencySupport, programul
de serviciu profesional, nu doar pentru angrenajele mari de
antrenare cu coroană şi pinion, cu și pentru întregul utilaj.
Abordarea noastră sistematică identifică și optimizează
potențialul de economisire la sediul dvs. și monitorizează
condițiile sistemului, oferind inginerilor din fabrică o analiză a
tendințelor și un „avertisment timpuriu” a posibilei defecțiuni.
Inginerii noștri pregătiți și experimentați în lubrifiere sunt dotați
cu termometru IR, vibrometru și stroboscop. „Verificarea
sănătății” utilajului dvs. va fi susținută de un raport interpretat
de specialiști pentru stabilirea acțiunilor adecvate ce ar putea
fi necesare. Aceiași ingineri oferă un serviciu pentru întreaga
instalație, pentru a veni în sprijinul nevoilor și a strategiilor dvs.
de sustenabilitate.

Spre exemplu: consumul de energie, emisiile de CO2, ciclurile
de viață, reducerile de costuri etc. pentru toate echipamentele
rotative, de la transportoarele generale, la compresoarele
de aer , la produsele de „atelier”. Se cheltuiesc milioane în
fiecare an pentru inginerie corectivă și de remediere și pentru
acțiuni de întreținere. Aceste acțiuni pot fi ușurate de la sursă
cu consultanță adecvată. Klüber Lubrication furnizează soluții
eficiente care sunt cuprinzătoare, dar simple de implementat.
KlüberRenew include un serviciu de rodaj și de reparație
pentru a crește durata de viață utilă a angrenajelor mari și a
pinioanelor prin controlarea și modificarea durității de suprafață
a flancului dintelui, raportului de contact, distribuția de sarcină,
îndepărtarea coroziunii de suprafață și, în cele din urmă, o
reparare a flancurilor dintelui acolo unde este posibil.
Experții noștri în industria cimentului se află peste tot în lume și
sunt bucuroși să vă asiste la sediul dvs.

KlüberEfficiencySupport
KlüberEnergy

KlüberMaintain

KlüberMonitor

Servicii de consultanță pentru
optimizarea eficienței
energetice a aplicației dvs.
de lubrifiere; verificare prin
măsurători energetice și raportarea de economisire
a costurilor

Sprijin pentru programele dvs.
de gestionare și de întreținere
a lubrifianților / TPM1), luând în
considerare sarcinile necesare
de întreținere.

Productivitate crescută prin
analize de lubrifianți folosiți.
Recomandări pentru
optimizare în baza analizelor
de tendințe și a rezultatelor
aparatelor de testare

KlüberCollege – Creșterea eficienței persoanelor

1)
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KlüberRenew
Servicii pentru creșterea
duratei de viață a
componentelor dvs.
costisitoare cum ar fi
mecanismele de acționare
cu angrenaje mari și lanțuri,
inclusiv instruirea adecvată.

Lubrifiantul potrivit, la locul potrivit,
la momentul potrivit
Sisteme pentru lubrifiere automată
Noi, cei de la Klüber Lubrication, ne percepem ca fiind un furnizor
de soluții. Furnizăm nu doar uleiuri și unsori de calitate înaltă, dar
și „pachete inteligente” pentru lubrifierea automată a utilajelor și
a componentelor dvs. Lubrifianții selectați acoperă o gamă largă
de aplicații obișnuite care sunt disponibile în dispensere
automate de lubrifiant pentru lubrifiere într-un singur punct.
Aceste sisteme încercate și testate, bazate pe tehnologie
electromecanică sau electrochimică sunt disponibile cu unsori

standard, pe termen lung și de presiune înaltă, uleiuri standard
sau de temperaturi înalte pentru lanțuri, uleiuri și unsori speciale
pentru industria de prelucrare alimentară. Putem și să furnizăm
alți lubrifianți în dispensere automate la cerere, iar pentru volume
mai mari, cu condiția ca acestea să fie testate și aprobate
pentru utilizare vă rugăm să contactați consultantul dvs.
Klüber Lubrication pentru detalii.

Beneficii la prima vedere
Profit

Fiabilitate

Procese continuu de producție și intervale anticipate de întreținere
pentru a reduce costurile de producție la minim. Lubrifianții cu
o calitate superioară constantă asigură lubrifierea continuă, pe
termen lung, care nu necesită întreținere pentru o disponibilitate
ridicată a punctului de lucru. Alimentarea continuă de lubrifiant
proaspăt la punctele corespunzătoare păstrează fricțiunea la
valori reduse și diminuează costurile de energie.

Sistemele automate de lubrifiere de la Klüber Lubrication asigură o
lubrifiere de încredere, curată și precisă fără întreruperi. Disponibilitatea punctului de lucru este asigurată prin relubrifierea continuă a
aplicației.

Lubrifierea cu Klübermatic poate reduce costurile
cu până la 25%.

Siguranță
Intervalele mai lungi de lubrifiere reduc frecvența de întreținere și
nevoia personalului să opereze în zone de pericol. Sistemele de
lubrifiere de la Klüber Lubrication pot reduce considerabil riscurile
la locul de muncă din zonele greu de accesat.
Lubrifierea cu Klübermatic reduce riscul
accidentelor cu până la 90%.

Lubrifierea cu Klübermatic ajută la prevenirea
defectelor înregistrate la rulmenți cu până la 55%.

De la costuri reduse la tehnologie de ultima oră – sisteme
automate pentru toate specificațiile
Klüber Lubrication vă oferă următoarele soluții tehnologice:
–– etape de lubrifiere cu ajustare liberă între 1 și 12 luni
–– gamă lubrifianți de specialitate
–– sisteme autonome sau cu comandă de lubrifiere (control al
timpului prin unitatea programabilă de control)
–– combinație de lubrifianți testați cu punere în practică marca
Klüber Lubrication cu dispensere automate testate pentru
lubrifiere

Klübermatic FLEX

Klübermatic NOVA

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR CONTROL

Utilizare Flexibilă – și pentru puncte
de lubrifiere cu cerințe ridicate

Pentru aplicații supuse fluctuațiilor
variate de temperatură

Control precis și ajustabil al
lubrifiantului

Relubrifiere controlată extern la un
singur punct

TPM: Total Productive Maintenance
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Editor și drepturi de autor:
Klüber Lubrication München SE & Co
Reimprimările totale sau parțiale, sunt permise numai
după consultare prealabilă cu Klüber Lubrication
München SE & Co. KG și doar dacă este indicată
sursa și dacă este trimisă o copie.
Datele din acest document se bazează pe experiența
și cunoștințele noastre generale în momentul
publicării și sunt destinate să ofere informații despre
posibile aplicații unui cititor cu experiență tehnică. Nu
reprezintă nici o asigurare a proprietăților produsului,
nici nu îl eliberează pe utilizator de obligația de a
efectua teste preliminare pe teren cu produsul selectat
pentru o anumită aplicație. Toate datele sunt valori
orientative care depind de compoziția lubrifianților,
de destinația utilizată și de metoda de aplicare. Valorile
tehnice ale lubrifianților se modifică în funcție de
încărcările mecanice, dinamice, chimice și termice,
timp și presiune. Aceste modificări pot afecta funcția
unei componente. Vă recomandăm să ne contactați
pentru a discuta despre aplicația dvs. specifică. Dacă
este posibil, vom fi încântați să furnizăm o mostră
pentru testarea la cerere.
Produsele din gama Klüber Lubrication sunt
în permanență îmbunătățite. Prin urmare,
Klüber Lubrication își rezervă dreptul de a modifica
toate datele tehnice din acest document în orice
moment fără notificare.
Klüber Lubrication München SE & Co
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Germania
Tribunalul de primă instanță München, Germania
Certificat de înregistrare 46624
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www.klueber.ro

Klüber Lubrication – your global specialist
Soluțiile tribologice inovative sunt pasiunea noastră. Prin comunicare și consultanță, ne
ajutăm clienții să obțină succesul internațional dorit, în toate domeniile de activitate, industrii
și piețe de desfășurare. Prin concepte ambițioase din punct de vedere tehnic, experiență și
un personal competent am reușit de peste 85 de ani să facem față cerințelor provocatoare în
plină creștere, prin fabricarea produselor de tip lubrifianți cu eficiență ridicată.

