Caliplex HD EP 2 Grease
Caliplex HD EP 2 Grease er et smørefett
av svært høy kvalitet. Det er laget av tykk
baseolje med polymer og et litiumkalsium
bindemiddel. Den inneholder spesielle
antikorrosjon, antislitasje og Extreme
Pressure (EP) additiver.
• Fester meget godt til metall og gir redusert
slitasje
• Meget sterk smørefilm hindrer at sand og
vann trenger inn
• Meget bra motstand mot vann og utvasking
gir redusert forbruk og tidsforbruk
• Ekstremt god stabilitet, noe som gjør at man
får lengre serviceintervaller
• Gode antikorrosjon- og antislitasjeegenskaper
• Ekstremt gode pumpeegenskaper som gjør
fettet velegnet for sentralsmøring
• Meget gode Extreme Pressure (EP)
egenskaper og høy motstand mot sjokkbelastninger gjør at fettet holder seg på plass
der smøring trengs
• Uten bly og nitritter. Inneholder ikke giftige
stoffer.
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Caliplex HD EP 2 Grease
Bruksområde

Caliplex HD EP 2 Grease er et smørefett av høy kvalitet som egner seg til
maskiner som blir utsatt for ekstreme belastninger i landbruk, entreprenørmaskiner og
industri som for eksempel:
• Glidelager i koblinger i gravebommen på hydrauliske gravemaskiner
• Støtlager på kranarmer, byggemaster på slepeliner og kraner
• Fem- og sekskantete stigelagere på oppmudringsfartøy, borehoder og mudringsutstyr
• Saktegående lagre som blir utsatt for høy belastning i grunn- og jordbearbeidingsarbeid, landbruksmaskiner og industri

Spesifikasjoner
NLGI Klasse 2
DIN 51 502
KP 2 N–25

ASTM tester

NLGI klasse 		
		
2
Bearbeidet penetrasjon, 0,1 mm
280
o
190
Dryppunkt, C (D2265)			
Temperaturområde, ºC 		
–25/140
Baseoljeviskositet, 40ºC mm2/s
720
Four Ball Weld Load (DIN51350T4) 3400 N

Forpakning/varenr
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400 g
400 g
18 kg
50 kg
180 kg

-

K34400
K34650 (skrupatron)
K34401
K34402
K34403

Finn riktig olje på
www.kroonoil.no

Østerdalsgata 1J • 0658 OSLO
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