Özel yağlayıcılar ile
bakım maliyetlerinizi azaltın
Raylı sistemler endüstrisi için çözümler

Klüber Lubrication özel yağlayıcıları bakım
maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur
Özel yağlayıcılar bakım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur
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Yüksek kalite özel yağlayıcılar ile temiz hatlar

Siz neredeyseniz, biz oradayız

Dişli yağlaması
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Cer motoru rulman yağlaması
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Makas yağlaması
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Klüber Lubrication özel yağlayıcıları ile trenlerin ve raylı
sistemlerin karmaşık ilişkisinin sorunsuzca çalışmakta
olduğundan emin olmanızı sağlıyoruz. Boji ekipmanları, kapılar
ve makasların bakımında doğru yağlayıcının kullanımı ile işletme
maliyetlerinin güvenle ve verimli bir şekilde azaltılacağını sizlere
kanıtlıyoruz.

Özel yağlayıcılarımızın uygulama alanları
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Amacımız yüksek kaliteli özel yağlayıcılarımızı ve hizmetlerimizi sizlere, Klüber Lubrication tarafından sağlanan ve dünya genelinde
bilinen ileri teknik danışmanlığımız ile birlikte sunmaktır. Bu amaca
dünya genelindeki üretim ve satış şirketlerimizin oluşturduğu
ağımız, yetkili bayilerimiz ve bireysel ihtiyaçları karşılamaya hazır
deneyimli uzmanlarımızla ulaşıyoruz. Bu kataloğumuzda, raylı
sistemler endüstrisine yönelik özel yağlayıcı seçimlerini derledik;
modüllere ve ekipmanlara göre listeledik. Bu yağlayıcılardan
bazıları, raylı sistemler endüstrisinde etkinliğini kanıtlamış ve
yıllardır güvenle kullanılmakdır.

Araçlar ve şasi
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Maksimum fayda için ihtiyacınıza özel çözümler

Boji
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Vagonlar ve bağlantı noktaları
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Altyapı

16

Bakım ve tamir ürünleri

18

Klüber Lubrication tarafından üretilen özel yağlayıcılar dikkate
değer bir fark yaratır: Raylı sistemler endüstrisinin gereksinimleri,
onlarca yıldır işimizin merkezindedir. Sizin özel ihtiyaçlarınız
bizim değişmez odağımızdır. Bileşenlerin yağlama
gereksinimlerini analiz etmek ve sonuçlarla elde edilen
spesifikasyonları özel yağlayıcılar geliştirmek için kullanmak
adına sizinle birlikte çalışıyoruz. Sizlere yüksek kaliteli mineral
bazlı yağlayıcılarımızın yanı sıra yüksek performanslı özel
sentetik yağlayıcılar da sınuyoruz.
Çevremize olan etkiyi azaltma çabalarınızı destekliyor ve
bunun için sizlere ekolojik uyumlu ve doğada hızlı çözünebilen
ürünler sunuyoruz. Bu ürünlerimiz çevrenin korunmasına
önemli ölçüde katkıda bulunur. Aynı zamanda tekrar yağlama
maliyetlerinizi azaltıken, yüksek koruma kapasiteleri sayesinde
ekipmalarınızın daha güvenilir olmasını sağlarlar. Özel
yağlayıcılarımız bakım aralıklarınızı uzatır ve tekrar yağlama
esnasındaki yağlayıcı ihtiyacınızı azaltır.
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Dişli yağlaması

Akma
noktası, °C

Kinematik
viskozite,
40 °C, mm²/s

Kinematik
viskozite,
100 °C, mm²/s

Viskozite
indeksi

Micropitting
direnci

API GL 5
aşındırma
testi

Klübersynth GE 4 75 W 90

– 42

130

18

≥ 150

Yüksek
GFT ≥ 10

Geçti

Klübersynth LEG 4 75 W 90

– 60

90

14.5

≥ 170

Yüksek
GFT ≥ 10

Geçti

Klübersynth GE 4 80 W 140

– 30

250

30

≥ 150

Yüksek
GFT ≥ 10

Geçti

Klüber Lubrication “75 W 90” serisi dişli yağlarının
piyasadaki “75 W 90” ürünlerden farkı nedir?
Bir çok farklı tür “75 W 90” dişli yağı vardır. Peki aralarındaki
farklar nelerdir? Klüber Lubrication tam sentetik dişli
yağları polyalphaolefin (PAO) baz yağına sahiptir. Demiryolu
endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen bu ürünler
viskozite artırıcı içermezler. Bunun anlamı nedir? Piyasada
yaygın olarak bulunan “75 W 90” yağlarının birçoğu, yüksek
miktarlarda polimer bazlı viskiozite artırıcı içeren baz yağlara
sahiptirler. Bu ürünler otomobil endüstrisinin ihtiyaçları
doğrultusunda tasarlanan ürünlerdir. Ucuz olmalarına rağmen,
polimer bulunmayan ürünlerimizle karşılaştırıldığında bazı büyük
dezavantajlara sahiptirler.
1. Oksidasyon kararlılığı

EHL koşullarında sürtünme daranışı
Yandaki diagramda görüldüğü üzere, polimer içeren dişli
yağları polimerin yapısındaki form değişiklerinden dolayı
yaşlanma belirtisi gösterir ki bu da daha yüksek viskozite yani
daha kalın yağ demektir. Polimerin yapısı değiştikçe yağın
özellikleri de değişir. Grafik, yüksek oksidatif koşullar altında
viskozitenin değşimini göstermektedir. CLP'ye göre viskozite
%6'dan fazla artmamalıdır. Dişli yağlarımız CLP gerekliliklerine
uyumludur. Buna karşılık, polimer içeren yağların viskoziteleri
genelede % 15 -20 oranında artar.

0.025
0.023

– 30 %
0.021
0.019
0.017

Klübersynth
Klübersynth
GE 4 75 W 90 LEG 4 75 W 90

Rakip yağ A
(75 W 90)

Rakip yağ B
(75 W 90)

Viskozite artışı, 100 °C [%]
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Yaşlanma direnci
Klübersynth GE 4 75W90 ve rakip ürünler
30
25
20
15
10

Requirements
acc. to DIN 51617-3

0.027

Sürtünme katsayısı

Klübersynth LEG 4 75 W 90, Klüber Lubrication tarafından
son teknoloji ile geliştirlmiş demiryolu taşıtarına özel dişli
kutusu yağıdır. Tam sentetik baz yağlarını benzersiz katkılarla
kombinasyonundan elde edlmiştir. Çünkü sürtünme katsayısı
%30 daha düşük olduğunda dişli kutusunun sıcaklığı önemli
ölçüde azaltılabilir ve böylece dişlilerin daha az zorlanması
sağlanır. Mükemmel düşük sıcaklık davranışı sayasinde
(akma noktası < – 60 °C) Klübersynth LEG 4 75 W 90, çok
düşük sıcaklıklarda bile normal sentetik yağlara göre daha
düşük başlangıç torku değerleri verir ve yağlı bileşenlerin daha
iyi korunmasını sağlar. Bu sayede Klübersynth LEG 4 75 W 90,
– 40 °C'nin altındaki iklimlerde kullanılabilir ve bu çalışma
sıcaklığında mükemmel performans gösterir.

Polymer içeren dişli yağları
Yaşlanma direnci çok düşük

20.4

Polimer bazlı viskozite artırıcılar, sınırlı termal kapasitelerinin
yanı sıra belirgin bir shear stabilitesi göstermezler. Aşağıdaki
diagramda göründüğü üzere, dişli kutusunun içinde bulunan
kesme kuvvetleri polimer yapısını koparma eğilimi gösterir. Bu da
viskozitede düşüşe, yani daha ince yağ oluşumuna sebep olur.

Shear stabilitesi
Klübersynth GE 4 75W90 ve rakip ürünler
120
110
100
90
80

Polimer içeren dişli yağları: Düşük shear stabilite

70
60

yeni yağ

4 sa sonra

8 sa sonra

20 sa sonra

Klübersynth GE 4 75 W 90
Rakip yağ A (75 W 90)
Rakip yağ B (75 W 90)
VKA shear stabilite 1.450 U/dk, 5.000 N, 60 °C, DIN 51350-6

1. ve 2. başıklarda açıkladığımız polimer bazlı viskozite
artırıcılar dişli yağlarının performansını olumsuz etkiler. Yağlar
ne kadar uzun süre kullanılırsa özellikleri de o kadar değişir.
Yağ karterinin sıcaklığı ve dişli kutusunun maruz kaldığı
kesme kuvvetleri arttıkça, viskozite artırıcılar da etkilenir.
Klüber Lubrication tarafından formule edilen yağlar bu
dezavantajlara sahip değildir.

17.4

Uygulamada bunun anlamı nedir?

≤6

≤6

CLP oils
EP oils

Klübersynth
GE 4 75 W 90
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Rakip yağ A
(75 W 90)

Yaşlanma direnci, 312 sa, 95 °C, DIN EN ISO 4163-4

Daha uzun yağ değişim aralıkları
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2. Shear stabilitesi

Viskozite, 40 °C [%]

Bu yağlar, olağanüstü performansları sayesinde farklı
gereksinimlerin üstesinden gelebilir. Demiryolu taşıtlarının dişli
kutuları için geliştirdiğimiz tüm dişli kutusu yağları tam sentetiktir
ve Polialfaolefin (PAO) baz yağ esaslıdır.

Demir yolu taşıtlarında bulunan dişli kutuları, maruz kaldıkları
yüksek yüke, yüksek hıza, titreşime, çeşitli sıcaklıklara ve yüksek
gerilime karşı güvenilir olmak zorundadırlar. Klüber Lubrication dişli
kutularının maruz kaldıkları bu zorlukların üstesinden gelebilmesi için
bir dizi dişli yağı geliştirmiştir.

Rakip yağ B
(75 W 90)

Demiryolu dişli yağlarımızın oksidasyon ve shear stabilitesi çok
az değişkenlik gösterdiğinden, daha uzun yağ değişim aralıkları
sağlar. Amacımız, yağ değişim sayısının azaltılmasıdır. Bu,
mevcut durumunuzun yarısı kadar yağ değişimi yapacağınız
anlamına gelir. Ayrıca, maksimum güvenlik için kullanılmış yağ
analizleri ile sürekli olarak sizi destekliyoruz.

Azalan bakım maliyetleri

Daha uzun ekipman ömrü
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Cer motoru rulmanlarının yağlanması
Cer motorlarında kullanılan yağlayıcılar birçok zorlu
beklentiyi karşılamalıdır. Aynı zamanda yüksek ve düşük
sıcaklıklarda, değişken hızlarda ve titreşim altında güvenle
çalışabilmelidirler. Bu sebeple, cer motorlarınızda bu
ihtiyaçların üstesinden gelebilecek yağlacılar kullanmanız
önerilir. Birçok müşterimizin özel yağlayıcılarımızın kullanımı
konusunda çok iyi tecrübeleri ve farklı mesafeler için
gerçekleştirilmiş gres analizleri vardır. Bu analizler, ürünlerimizin
çok uzun mesefalerde güvenle çalıştığını doğrular.

Cer motoru bir işletmenin en önemli maliyetleriden
birisidir
Bir cer motoru sahibi olmanın toplam maliyeti çoğunlukla
rulman ömrüne bağlıdır; çünkü rulman değişimi gerçekleştikçe
maliyetler yükselir ve duruşlar uzar. Dolayısıyla bu rulmanın bir
milyon kilometre mi, yoksa üç milyon kilometre mi çalışacağı çok
önemli maliyet farkı yaratır. Klüber Lubrication, cer motorlarının
yağlanması için iki farklı ürün konsepti sunmaktadır.

Üstün performanslı hibrid gres
Patentli Klübersynth BHP 72-102 hibrid gresimizi çoğunlukla
100 °C üzerindeki sıcaklıklar çalışan cer motoru rulmanları için
tavsiye ediyoruz. Sentetik uzun ömür gresi, üstün aşınma ve
korozyon koruma özelliklerine ek olarak zorlu koşullarda çalışan
cer motoru rulmanları için özel olarak geliştirilmiştir.
Klübersynth BHP 72-102 mükemmel yaşlanma ve
oksidayson dayanımı sunar. Böylece çok yüksek titreşim ve
neme maruz kaldığında bile parçaların kullanılabilir olmasını
sağlar. Klübersynth BHP 72-102 geleneksel greslerden çok
daha uzun yağlama aralığı sağlar. Bu güçlü hibrid gresimizin
uygulama esnasında tekrar yağlama olmaksızın 1 milyon
kilometre çalıştığı gözlemlenmiştir.

Demiryolu makaslarının yağlanması
Raylı sistemler ve altyapı işletmecilerinin en önemli bakım görevlerinden birisi, demiryolu makaslarının tüm hava koşullarında
sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Yüksek performanslı uygun
yağlayıcılar, makasların güvenilirliğini yükseltir ve toplam maliyete
olumlu etki sağlar.
Bir demiryolu makası yağlayıcısı uzun yağlama aralıkları
sağlayabilmek için öne çıkan bazı özelliklere sahip olmalıdır.
Bunlar, düşük sıcaklıklarda bile, düşük sürtünme katsayısı,
yüksek korozyon ve aşınma koruması, iyi tutunma, çok yüksek
su ve UV direnci ile kolay uygulanabilir olmasıdır. Bir diğer özellik
ise önemi gün geçtikçe artan çevreyi koruma gerekliliğidir.
Geleneksel biyoçözünür yağlayıcılar, standart mineral yağlardan
daha düşük performans sunarlar. Demiryolu makasları için özel
yağlayıcılar geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan en önemli zorluk
bu farklı gereksinimlerin birleştirilmesiydi. Demiryolu makasları
için geliştirilen tüm özel yağlayıcılarımız, artık, yüksek performans
sunmalarının yanısıra OECD standart 301’e göre biyolojik olarak
hızla ve tamamen ayrışabilen yapıdadırlar.

Yüksek performanslı demiryolu makası yağlayıcılarının en önemli
görevi uzun süre için düşük manevra gücü sağlamaktır. Gerçek
hayatta uzun bir süre için makaslardaki manevra gücünü ölçmek
zordur. Bu nedenle, müşterilerimiz için gerçek koşullara uygun
ortam sağlayarak makasların manevra gücünü ölçebilecek bir
test donanımı geliştirdik. Bu donanımımız, çeşitli test döngüleri
uygulanabilmesi ve özel çalışma koşullarının oluşturulması için
uygun yapıdadır. Demiryolu makası test donanımımız ayar
güçlerini farklı sıcaklıklarda ölçebilir. A 30-dakika simülasyonu
yağmurun manevra gücüne etkisini belirlemek için kullanılabilir.
Test, Klüberbio ALO 32-4000 gibi çok iyi korozyon koruması
sunan özel demiryolu makası yağlayıcılarımızla, yağmur altında
dahi sürtünme kuvvetlerinin çok az yükseldiğini gösterdi. Özel
yağlayıcımızın iyi korozyon koruması ayrıca plaka üzerinde de
kanıtlanmış oldu.

Klüber Lubrication Raylı Sistemler Makası Test Düzeneği
Klüberbio ALO 32-4000,
performans karakteristiklerini
yağmurlu dönemlerden sonra da
korur.

Çevrim

bekleme
süresi

Yağmur simülasyonu  

Hedef sıcaklık  

Mevcut sıcaklık  

5,740

6.0 sa

3,360

100

1.3 sa

100
6.0 sa

100

6.0 sa

100

6.0 sa

100

6.0 sa

100

@

1.200
1.150
1.100
1.050
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550
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0

Yağlayıcı:
Klüberbio ALO 32-4000
Test süresi:
130 sa
Çevrim sayısı:
10,000
Hareket mesafesi:
105 mm, sinusoidal
Sürtünme gücü [N]

@
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ISOFLEX TOPAS L 152 ürünümüzün en iyi kullanım alanı,
rulman sıcaklığı normalde 100 °C’yi fazla aşmayan cer
motorlarıdır. Bu tam sentetik rulman gresinin yağlayıcı özelliği
sayesinde temas noktalarına, hatta silindirik rulmanlardaki gibi
lineer temas noktalarına sürekli yağlama için uygundur. Ayrıca,
ISOFLEX TOPAS L 152 özellikle yaşlanma ve oksidasyona
karşı dirençlidir. Çeşitli hız ve yüklerdeki iyi aşınma koruması bu
özel yağlayıcının profilini tamamlar. ISOFLEX TOPAS L 152
ürünümüz yüksek hızlı trenlerden lokomotiflere ve tramvaylara
kadar birçok uygulamada kendini kanıtlamıştır. Bu gres
cer motoru rulmanlarında, yıllar süren çalışmadan sonra
yağlayıcılığını ve yapısını korur, yumuşak kalır. Tam sentetik baz
yağ ve lityum sabun kalışlaştırıcının kombinasyonu sayesinde
ISOFLEX TOPAS L 152 kullanımı, eksi 50 °C’ye kadar olan
düşük sıcaklıklarda, düşük sürtünme katsayısı ile zorlu iklim
koşullarında güvenli ilk çalışma sunar.

Sıcaklık [°C]

Etkinliği kanıtlanmış tam sentetik gres

Hız:
50 mm/s çevrimler
arasındaki bekleme
süresi
Yük:
450 N
Emniyet kuvveti:
950 N

En yüksek sürtünme gücü

Demiryolu makas test cihazımız sayesinde altyapı üreticilerinin her türlü gereksinimleri karşılayabilecek bir yağlayıcı portföyü
oluşturduk (16. sayfadaki altyapı bölümünü inceleyiniz).
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Özel yağlayıcılarımızın
uygulama alanları

kompresör
raylar
makaslar
kapı
boji
fren
cer motoru
boden
dişli kutusu
kaplin
8
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Araçlar ve şasi
Kısım

Uygulama

Yağlayıcı içerği

Ürün

Uygulamanız için faydaları

Cer motor rulmanı

Sürekli çalışma sıcaklığı
< 100 °C

Tam sentetik hidrokarbon yağ
lityum sabun

ISOFLEX TOPAS L 152

–– Daha uzun ağlama aralıkları
–– Yüksek termal direnç
–– Düşük sıcaklıkta düşük tork
–– Uluslararası OEM ve operatörler tarafından yıllardır kullanılır

Sürekli çalışma sıcaklığı
< 100 °C

Ester ve PFPE karışımı baz yağ,
PTFE ve poliüre kalınlaştırıcılı

Klübersynth BHP 72-102

–– Yüksek rulman sıcaklıklarında bile mükemmel performans
–– Uzun yeniden yağlama aralığı
–– Uluslararası OEM ve operatörler tarafından yıllardır kullanılır

Tam sentetik polialfaolefin (PAO)

Klübersynth GE 4 75 W 90

–– Özellikle termal dayanım için katkılandırılmış tam sentetik dişli yağı
–– API-GL5 standardına uygun
–– Mineral esaslı dişli yağlarına göre çok daha uzun yağ değişim aralığını
–– Voith Turbo, Watteeuw, Siemens-Flender and Deutschen Bahn gibi dişli üreticileri tarafından onaylıdır

Klübersynth LEG 4 75 W 90

–– Azaltılmış sürtünme
–– Yüksek sıcaklık dayanım katkısı içeren tam sentetik dişli yağı
–– API-GL5'e uygun, bu sayede yüksek aşınma direnci
–– Yüksek yaşlanma ve shear stabiletisi sayesinde çok uzun değişim aralıkları

Klübersynth GE 4 80 W 140

–– -60 °C'ye kadar olan uygulanamalar için tam sentetik dişli yağı
–– API-GL5'e uygun, bu sayede yüksek aşınma direnci
–– Yüksek yaşlanma ve shear stabiletisi sayesinde çok uzun değişim aralıkları

Tekerlek takımı dişlileri

Dişli kaplin
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Dişler

Mineral yağ ve lityum kompleks sabun
yüksek oranda katı yağlayıcı

Klüberlub BE 41-1501

–– Ağır yük gresi
–– EP/AW katkıları ve yüksek oranda katı yağlayıcı sayesinde mükemmel aşınma önleyici
–– Düşük yağ ayrımı
–– Uzun süredir deva meden uygulama deneyimi

Dişler – Sıvı yağlama

Polialfaolefin

Klübersynth GEM 4-460 N

–– Mükemmel aşınma koruması
–– Güvenilir yağlama filmi oluşumu için iyi shear stabilite
–– Mükemmel yaşlanma ve oksidasyon dayanımı

Disk frenler

Cıvata, burç, kızak

Mineral yağ ve baryum
kompleks sabun ile
yüksek oranda katı yağlayıcı

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Mükemmel tutunma sağlayan montaj gresi
–– Uzun süreli kullanılan bağlantı elemanlarının ve vidaların kolay sökülmesi
–– Tribokorozyona karşı mükemmel koruma
–– Mükemmel agresif ortam ve su direnci
–– Yüksek korozyon koruması
–– 0.09 ile 0.14 arasındaki sürtünme değerleri ile DIN 25201 gereksinimlerini karşılar
–– Sprey formu mevcuttur

Pabuçlu frenler

Kaymalı yataklar, bağlantılar
kılavuzlar, vida bağlantıları

Mineral yağ alüminyum kompleks
sabun ve yüksek oranda açık renkli katı
yağlayıcı

Klüberplex AG 11-462

–– Kolayca yayılabilir, yumuşak, yapışkan gres
–– Bağlantı elemanlarının kolayca sökülmesi için
–– Yüksek su direnci
–– Yüksek korozyon koruması
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Bojiler
Kısım

Uygulama

Yağlayıcı içerği

Ürün

Uygulamanız için faydaları

Bojiler

Vida ve cıvata bağlantıları

Mineral yağ ve baryum kompleks
sabun ve yüksek oranda katı yağlayıcı

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Uzun süreli kullanılan bağlantı elemanlarının ve vidaların kolay sökülmesi
–– Tribokorozyona karşı koruma
–– Çok iyi su ve ortam direnci
–– İyi korozyon koruması
–– 0.09 ile 0.14 arasındaki sürtünme değerleri ile DIN 25201 gereksinimlerini karşılar
–– Sprey formu mevcuttur

Özel çelikten yapılmış vida
ve cıvata bağlantıları

PAO ve mineral yağ ile lityum kompleks
sabun ve açık renk katı yağlayıcılar

DUOTEMPI PMY 45

–– 0.09 ile 0.14 arasındaki sürtünme değerleri ile DIN 25201 gereksinimlerini karşılar
–– Uzun süreli kullanılan bağlantı elemanlarının ve vidaların kolay sökülmesi
–– İyi korozyon koruması
–– Çok iyi su ve ortam direnci

Boden

Bentonit kalınlaştırıcı ve katı yağlayıcılı
ester yağ

Klüberrail LEA 62-2000

–– Spreylenebilir sıvı gres
–– İyi yapışma, yüksek hızlarda bile bodenden fırlama yapmaz
–– İyi aşınma koruması
–– İyi su direnci
–– Çevreye duyarlı kullanım için OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünür
–– OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünür ürün, iyi çevresel uyum

Katı yağlayıcı ve karışık kalınlaştırıcılı
ester yağ

Klüberrail ALE 92-2000

–– Özellikle yüksek sıcaklık ve tireşim için uygun
–– İyi aşınma koruması
–– İyi su direnci
–– İyi yapışma, bodenden fırlama yapmaz
–– Spreylenebilir sıvı gres
–– OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünür ürün, iyi çevresel uyum

Tekerlek

12

Akslar

Tekerlere bağlanması

Mineral yağlı baryum kompleks sabun
ve yüksek oranda açık renkli katı
yağlayıcı

ALTEMP Q NB 50

–– Yüksek basınç sönümleme kapasitesi sayesinde tekerlere eşit basınç
–– Düşük sürtünme katsayısı sayesinde montaj kuvvetlerinin azaltılması
–– Açık rengi sayesinde temiz çalışma ortamı
–– İyi su ve ortam direnci
–– Tribokorozyona karşı koruma

Rulman yatağı ve cıvata
bağlantıları

Teker takım rulmanı montajı

MOS2 kaplaması ve baryum kompleks
sabunu ile mineral yağ ve yüksek katı
yağlayıcı içeriği ile ara yağlama

UNIMOLY C 220 Sprey ve
STABURAGS NBU 30 PTM

–– Tribokorozyona karşı koruma
–– İyi korozyon koruması
–– Potansiyel voltaj deşarjı
–– Çok iyi su ve ortam direnci
–– Uzun süreli kullanılan bağlantı elemanlarının ve vidaların kolay sökülmesi
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Vagonlar ve bağlantı noktaları
Kısım

Uygulama

Yağlayıcı içerği

Ürün

Uygulamanız için faydaları

Kapı sistemleri

Keçeler, sıcaklık > −25 °C

PFPE baz yağ ve PTFE kalınlaştıcı

BARRIERTA L 25 DL

–– Özellikle düşük sıcaklıklarda kapılar için düşük açma-kapama kuvveti sağlar
–– UV dayanımı ile daha uzun keçe ömrüı
–– EPDM ve silikon keçelere karşı nötr
–– Silikon içermeyen formulüyle, şasi onarımı esnasında boyama işlemine sıfır etki

BARIERTA L 25 DL DISPERS

–– Solvent buharlaştıktan sonra BARRIERTA L 25 DL ile aynı performansı gösterir
ANCAK:
–– Çok daha kolay uygulanır
–– İnce tabaka olarak uygulanabilir

Keçeler, sıcaklık > −25 °C

PFPE baz yağ ve PTFE kalınlaştıcı

BARRIERTA KL 092

–– Özellikle düşük sıcaklıklarda kapılar için düşük açma-kapama kuvveti sağlar
–– UV dayanımı ile daha uzun keçe ömrüı
–– EPDM ve silikon keçelere karşı nötr
–– Silikon içermeyen formulüyle, şasi onarımı esnasında boyama işlemine sıfır etki

Lineer kızaklar,
tahrik milleri

Mineral ve ester karışımı baz yağ
ve lityum sabun

ISOFLEX LDS 18 Spezial A

–– Uzun ömürlü yağlayıcı
–– Yüksek korozyon koruması
–– Yüksek su direnci
–– Yüksek devirde düşük sürtünme katsayısı
–– Düşük sıcaklıkta bile düşük başlangıç torku

Fonksiyonel yüzeyler, kilitler
yaylar, star wheels, montaj
yayları burulma yayları

Hidrokarbon yağ ve
baryum kompleks sabun

ISOFLEX TOPAS NB 52

–– Mükemmel aşınma önleyici, tam sentetik gres
–– Mükemmel su ve agresif ortam dayanımı
–– Düşük sıcaklıkta iyi çalışma
–– Yüksek sıcaklıkta bile yağ tutma özelliği sayesinde iyi tutunma
–– Uluslararası OEM ve işletmeciler tarafından başarıyla kullanılır
–– Sprey formu mevcuttur

Kaplin, kaplin başlığı,
ana civatalar, kaplin
çubukları, elektronik kaplin
v.b.

Sentetik hidrokarbon yağ ve
kalsiyum kompleks sabun

ISOLFEX TOPAS NCA 52

–– – 50 °C ye kadar olan sıcaklıklarda bile pürüzsüz hareket imkanı
–– Yüksek korozyon koruması
–– Mükemmel aşınma önleyici

Tampon plakası

Ester yağ ve katı yağlayıcılı
kalsiyum sabun

Klüberbio AG 39-602

–– Çevreye duyarlı kullanım için OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünür
–– Doğal materyallerden oluşan baz yağ
–– Bitkisel baz yağlardan elde edilir
–– Yüksek su dayanımlı, yapışkan gres
–– Yüksek sıcaklıkta bile damlamaz
–– Yüksek korozyon koruması

Vidalı kaplin

Mineral yağ ve alüminyum kompleks
sabun;
yüksek oranda açık renkli katı yağlayıcı

Klüberplex AG 11-462

–– Mükemmel tutunma
–– Yüksek su direnci
–– Yüksek korozyon koruması
–– Yağlama aralıklarını uzatır
–– Püskürtülerek kolay uygulanma

Ester yağ ve kalsiyum sabun
Katı yağlayıcı

Klüberbio AG 39-602

–– Çevreye duyarlı kullanım için OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünürr
–– Doğal materyallerden oluşan baz yağ
–– Bitkisel baz yağlardan elde edilir
–– Yüksek su dayanımlı, yapışkan gres
–– Yüksek sıcaklıkta bile damlamaz
–– Yüksek korozyon koruması

Katkılandırılmış hidrokarbon yağ

Klüber Summit SH 46, 68

–– Daha uzun değişim aralıkları için tam sentetik yağ
–– Düşük buharlaşma
–– Yağ çevriminde düşük oksidasyon kalıntısı oluşumu

Katkılandırılmış ester yağ

Klüber Summit Ultima 46, 68

–– Çok daha uzun değişim aralıkları için tam sentetik yağ
–– Düşük buharlaşma ve böylece temiz (yağsız) sıkıştırılmış hava
–– Yağ çevriminde düşük oksidasyon kalıntısı oluşumu

Otomtaik kaplinler

Hava kompresörü
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Altyapı
Kısım

Uygulama

Yağlayıcı içerği

Ürün

Uygulamanız için faydaları

Makaslar

Makaslara püskürtme
ekipmanıyla uygulanır,
−20 °C’de bile
püskürtülebilir

Ester yağ ve kalsiyum sabunlu
çok akıcı gres

Klüberrail AL 32-2000

Makaslara sprey ya da fırça
ile uygulanır,
−10 °C’ye kadar
püskürtülebilir

Ester yağ ve kalsiyum sabunlu
çok akıcı gres

Klüberrail AL 32-3000

–– Hızlı biyoçözünür, çevre dostu yağlayıcı
–– Düşük sıcaklıkta bile, düşük makas değiştirme kuvveti
–– Yüksek su direnci
–– Yüksek korozyon koruması
–– Uzun yeniden yağlama aralığı
–– Taşınabilir püskürtme ekipmanıyla kolay uygulama

Makaslara fırça ile
uygulabilir

Ester yağ ve kalsiyum sabunlu
az akıcı gres

Klüberbio ALO 32-4000

–– İyi çevresel uyum içim hızlı biyoçözünür ürün
–– Düşük sıcaklıkta bile makaslar da düşük ayarlama kuvveti
–– Yüksek su direnci
–– Yüksek korozyon koruması
–– Uzun yeniden yağlama aralığı
–– Tercihen fırça ile uygulanabilir

Sabit raylar

Sabit ray, ray kenarı
yağlaması

Katı yağlayıcılar ve
bentonit kalınlaştırıcı içeren
ester yağ

Klüberrail AE 62-21

–– İyi yapışkanlık
–– Bodenden atma yapmaz
–– İyi pompalanabilirlik
–– Çevreye duyarlı kullanım için OECD 301F'ye göre biyolojik olarak kolayca çözünür

Kataner hattı

Seyir teli – kış

Kalsiyum sabunlu ester yağ
ve katı yağlayıcı

Klüberbio LO 32-2500

–– Seyir telindeki aşınmaları büyük oranda azaltır
–– Akma yapmaz
–– Kıvılcım çıkmasını azaltır
–– Seyir telindeki titreşimi azaltır
–– Yağmurda yıkanarak yok olmaz

Elektrik kontakları

Termal yük olmayan

Özel lityum sabunlu
tam sentetik hidrokarbon

Klüberlectric KR 44-402

–– Azalan takma ve değiştirme kuvvetleri
–– Düşük sürtünme kozyonu
–– Bakır, kalay ve gümüş yüzeylerde korozyona karşı çok iyi koruma
–– Mükemmel yaşlanma ve oksidasyon dayanımı sayesinde çok daha uzun çalışma ömrü
–– Plastiklerle mükemmel uyum

Termal yük olan

PFPE baz yağ PTFE kalınlaştıcılı

BARRIERTA KM 192

–– Mükemmel termal dayanım
–– Düşük değiştirme kuvveti
–– Mükemmel yaşlanma ve oksidasyon dayanımı sayesinde çok daha uzun çalışma ömrü
–– Plastiklerle mükemmel uyum

Yürüyen merdiven

Dişli kutusu

Tam sentetik poliglikol yağ
KlüberComp Lube Technology ile

Klübersynth GH 6

–– Yüksek performanslı tam sentetik dişli yağı
–– Çok yüksek aşınma koruması
–– Azalan sürtünme ve sıcaklıklığı
–– Mükemmel aşındırma yük direnci
–– İyi elastomer uyumu
–– Mükemmel yaşlanma ve oksidasyon direnci

Açık mekan yürüyen
merdivenleri

Zincir

Mineral yağ

Klüberoil C 1-150

–– İyi korozyon ve aşınma koruması
–– Gürültü önleyici
–– İyi yayılma ve penetrasyon özellikleri
–– İyi su, ortam ve tuzlu su direnci

Sentetik ester yağ

Klüberbio EG 2-100

–– İyi korozyon ve aşınma koruması
–– İyi yayılma ve penetrasyon özellikleri
–– Uzun ömürlü yağlama etkisi ve düşük yağ tüketimi
–– OECD 301F’ye göre tamamen biyoçözünür
–– Mineral yağ ve PAO ile karışabilir
–– Yaklaşık %90 yenilenebilir hammadde
–– European Eco-label

Tam sentetik poliglikol yağ
KlüberComp Lube Technology ile

HOTEMP 2000

–– Tam sentetik zincir yağı
–– Çok iyi tutuculuk
–– İyi yayılma ve penetrasyon özellikleri
–– Düzgün, gürültüyü önleyen zincir çalışması
–– Uzun ömürlü yağlama etkisi ve düşük yağ tüketimi

1.

2.

3.

Kapalı mekan yürüyen
merdivenleri
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4.

Zincir
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Production and workshops
Uygulama

Fonksiyon

Ürün

Uygulamanız için faydaları

Vida ve cıvatalar,
zincirler, kilitler,
menteşeler,
kontol kabloları

Yağlama,
koruma, pas
çözme, kesme
yağı

QUIETSCH-EX

–– Yağlama noktasına nufüz eder ve sudan korur
–– Çok küçük boşluklara bile yayılır
–– Çok iyi korozyon koruması
–– Delme ve kesme işlemlerinde temiz kesimler
–– Palanmış bileşenlerde tahribatsız demontaj

Makine elemanları

Montaj pastası

ALTEMP Q NB 50

–– İyi su ve ortam direnci sayesinde uzun çalışma ömrü
–– Aşındırma korozyonunu önler
–– Montaj gücü ve vida torklarını azaltır

Makineler, kurulumlar,
ekipmanlar

Korozyon
koruması

Klübersynth MZ 4-17

–– Koruma yağlaması ve ilk yağlama için uygun
–– Çok iyi korozyon koruması
–– Kalıntı oluşmaz, yapışma yapmaz
–– Solvent içermez
–– Kolay uygulama için sprey formu mevcuttur

Rulmanlı ve kaymalı
yataklar, ayar mili
dişlisi, kremayerler

Çok amaçlı gres

Microlube GL 261
Klüberplex BEM 41-132

–– Karışık sürtünme koşullarında optimum yağlama etkisi
–– Düşük sürtünme direnci ve azalan bileşen sıcaklığı
–– mükemmel yağlayıcılığı sayesinde aşınmayı azaltır
–– Titreşim koşullarında bile yi aşınma koruma karakteristikleri
sayesinde rulmanlarda daha uzun çalışma ömrü
–– Pas ve korozyona karşı iyi koruma

İğneli rulmanlar

Yağlama gresi

ISOFLEX NBU 15

–– Bearings in indirectly driven spindles
–– Uzun ömürlü ve ömür boyu yağlama için yüksek yaşlanma direnci
–– İyi korozyon koruması
–– Su ve soğutma yağlayıcılarına yüksek direnç
–– Uzun ömürlü ve ömür boyu yağlama için yüksek yaşlanma direnci
–– Hız faktürü, 1,600,000 mm · dk–1

Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle, Klüber Lubrication München SE & Co.
KG önceden haber vermeksizin bu broşürdeki bilgileri
değiştirme hakkını saklı tutar.

Freze ve delme kafası
rdişli kutuları için

Yağlama gresi

ISOFLEX TOPAS NB 52

–– İyi yük taşıma kapasitesi ve korozyon koruması sayesinde daha
uzun ekipman ömrü
–– Su ve soğutma yağlayıcılarına yüksek direnç
–– Uzun ömürlü ve ömür boyu yağlama için yüksek yaşlanma direnci

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya

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.

Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Almanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
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.

