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LUKOIL SIGNUM LPM 2-160 

Li-EP zsír MoS2-dal, súrlódáscsökkentő tulajdonsággal 

Jóváhagyások Megfelel az alábbi követelményeknek 

  DIN 51502 

 DIN 51825 – KPF 2 N-30 

 ISO 6743-9 L-XCEHB2 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM LPM 2-160 egy kiváló minőségű alapolajokon és nagy teljesítményű adalékanyagokon alapuló lítiumos univerzális kenőzsír. 
Szilárd kenőanyagokat, például molibdén-diszulfidot (MoS2) tartalmaz a határsúrlódási körülmények közötti működéshez. 

A LUKOIL SIGNUM LPM 2-160 ellenáll a nagy mechanikai és a hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még nagymér-
tékű csúszási és ütődési terhelés esetén is. Normál megjelenését és tulajdonságait akkor is megőrzi, ha átmenetileg túllépi a cseppenéspontját. 

Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket. Széles hőmérsékleti tartományban is a kenésponton 
marad. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Nagy terhelésnek kitett siklós- és gör-
gőscsapágyak 

 Járművek, munkagépek és gyártóberen-
dezések 

 Folyamatos működés nagy nyomáson 
és széles hőmérsékleti tartományban 

 Csúszófelületek alacsony sebesség és 
nagy dinamikus terhelés mellett 

 Hagyományos haszongépjárművek 
nyerges szerkezetű lemezein történő al-
kalmazás 

 HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 
Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból adódó kopást 
TARTÓS KENŐRÉTEG 
Védi a csapágyakat még nagy terhelés és lökésszerű terhelések esetén is 
SZILÁRD KENŐANYAGOKAT TARTALMAZ 
Lehetővé teszi a rövid távú száraz kenést nagyon alacsony súrlódási együtthatóval a 
vegyes súrlódású területeken. 
VÍZÁLLÓSÁG 
Használható olyan gépeken és járműveken, ahol a vízzel való érintkezés elkerülhe-
tetlen. 
KENÉS TÖBB TERÜLETEN 
Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költ-
ségeket. Minimálisra csökkenti az akadozó csúszást, és rövid ideig akár +150°C-ig is 
használható. 

  

A termék neve sorrendben: LUKOIL SIGNUM LPM 2-160, 589515 kenőzsír 

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

Jellemző Vizsgálati módszer Egység Érték 

Jelölés a DIN 51825 szerint DIN 51825   KPF 2 N-30 

Jelölés az ISO 6743-9 szerint ISO 6743-9   L-XCEHB2 

Sűrítőanyag   Lítium 

Szín    Fekete 

Hőmérsékleti tartomány   °С -30 és +130 között 

NLGI konzisztencia-besorolás DIN 51818   2 

Penetráció törés után (vegyes, 60 kettős löket) ISO 2137 mm/10 265 – 295 

Az alapolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 160 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 195 

Terhelés (négygolyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 4000 

Kopáskontúr (négygolyós teszt) ASTM D2266 mm 0,45 

Réz korrózió ASTM D4048  1a 
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