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LUKOIL CHAIN 
Termék száma: 580427 (KÖNNYŰ / ISO VG 46) 
Termék száma: 580428 (KÖZEPES / ISO VG 68) 
Termék száma: 580429 (NEHÉZ / ISO VG 100) 

 

Speciális, tapadó kenőanyag fa- és fűrészipari alkalmazásokhoz 
 

JÓVÁHAGYÁSOK  

Thyssenkrupp (NEHÉZ / ISO VG 100) 

MEGFELEL AZ ALÁBBI 
KÖVETELMÉNYEKNEK   

TERMÉKLEÍRÁS 

A LUKOIL CHAIN egy speciális, tapadó kenőanyag 

fa- és fűrészipari alkalmazásokhoz nyári használatra. 
Hatékonyan csökkenti a kopást, csökkenti a kenőanyag-
fogyasztást és a karbantartási igényt. Nem gyantásodik, 
ezáltal csökkenti a karbantartási költségeket. 

A LUKOIL CHAIN jó kenhetősége garantálja a 

görgők, illesztések és más gépalkatrészek 
kopásvédelmét. Meghosszabbítja a láncok, továbbító- 
és szállítóeszközök élettartamát és csökkenti a nem 
tervezett leállási időt.  

A LUKOIL CHAIN súrlódást csökkentő anyagokat 

tartalmaz az energiamegtakarítási potenciál növelése 
érdekében. Nagyon jó rozsda- és korrózióvédelmet 
biztosít, és nehéz körülmények között is hatékony 
védelmet nyújt, meghosszabbítva a gépalkatrészek 
élettartamát. 
Jó tulajdonságai alacsony hőmérsékleten is 
megkönnyítik szivattyúzását a központi 
kenőrendszerekben, ezáltal optimális ellátást biztosítva 
a kenési pontokon. 

 
ALKALMAZÁS 

Nagy tapadóképessége miatt a LUKOIL CHAIN teljes 

veszteségű kenőanyagként is használható a súrlódás 
csökkentésére nyitott rendszerekben, különösen a fa- és 
fűrésziparban. 

 
TIPIKUS TESZTADATOK 

Jellemző Mértékegység Tesztmódszer 
LUKOIL CHAIN 

KÖNNYŰ KÖZEPES NEHÉZ 

Sűrűség @ 15°C kg/m3 DIN 51757 869 876 885 

Lobbanáspont COC °C ISO 2592 >215 >220 >220 

Viszkozitási osztály ISO VG DIN 51519 46 68 100 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 46 68 100 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 7,0 9,1 12,0 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 109 109 110 

Folyáspont  °C DIN ISO 3016 < -39 < -12 

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; 
az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát. 
 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi 
kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. 
A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban: 
http://www.lukoil-lubricants.eu/ 
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