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LUKOIL SIGNUM EPC 000 320 

Lítium-EP folyékony zsír fogaskerekek kenéséhez 

Jóváhagyások Megfelel a követelményeknek 

  DIN 51502 

 DIN 51826 – GP 00/000 K-20 

 ISO 6743-9 L-XBCEB000 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM EPC 000 320 egy lítiummal szappanosított folyékony zsír, ásványi bázisolajjal, nagy nyomásfelvevő képességgel, jó hidegfolyási 
viselkedéssel és magas vízállósággal. Mechanikusan és termikusan is ellenálló, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét a nagy csúszási 
és ütődéses terhelésekkel szemben. A magas oxidációs ellenállás meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát, ezáltal csökkenti a karbantartási és 
beszerzési költségeket. A termék emellett rendkívüli munka- és nyírási stabilitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az állaga még a legkeményebb 
körülmények között is szinte változatlan marad, és meghosszabbítja az újrakenési időközöket. 

A LUKOIL SIGNUM EPC 000 320 ideálisan alkalmas központi kenőrendszerekhez, nem olajmentesen burkolt hajtóművekhez és hajtóműves moto-
rokhoz, csúszófelületekhez és vezetőpályákhoz. Ezt a folyékony zsírt nagy nyomáson és széles hőmérsékleti tartományban történő folyamatos mű-
ködésre is tervezték. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Ipari berendezések 

 Központi kenőrendszerek, különösen haszon-
gépjárművek és építőipari gépek számára 

 Alvázzsír 

 Nem olajmentesen burkolt hajtóművek és haj-
tóműves motorok 

 Csúszófelületek és vezetőpályák  

 csigakerék 

 FOKOZOTT RUGALMASSÁG 
Megbízhatóan kenődik még extrém nyomás alatt is 
HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 
Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból eredő kopást 
VÍZÁLLÓSÁG 
Lehetővé teszi a kültéri gépeken és járműveken való alkalmazást 
SZIVATTYÚZHATÓ 
A hosszú csővezetékek jól szivattyúzhatók 
MAGAS OXIDÁCIÓS ELLENÁLLÁS 
Meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát és csökkenti a karbantartási és beszer-
zési költségeket 
MAGASNYOMÁSÚ KAPACITÁS 
Megvédi az alkatrészeket még nagy csúszási és ütődéses terhelés esetén is. 
HIDEGFOLYÁSI VISELKEDÉS 
Optimalizált hidegindítási tulajdonságok 
MEGBÍZHATÓSÁG 
Megakadályozza a víz bejutását 

  

A termék neve a megrendelésben:  zsír LUKOIL SIGNUM EPC 000 320, 589785 

Jellemző tesztadatok 
A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, és azokat a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatják. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH 
fenntartja. 

Tulajdonság Vizsgálati módszerek Egység Érték 

Jelölés  DIN 51826   GP 00/000 K-20 

Jelölés  ISO 6743-9   L-XBCEB000 

Szín    Bézsbarna 

Üzemi hőmérsékleti tartomány   °С -20 és +120 között 

NLGI konzisztenciaosztály  DIN 51818   00/000 

Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)  ISO 2137 mm/10 425-435 

A bázisolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 320 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 185 

Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 2200 

Kopáskontúr (4 golyós teszt) ASTM D2266 mm 0,69 
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