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LUKOIL SIGNUM M283 

Lítium-EP zsír univerzális alkalmazásokhoz 

Jóváhagyások Megfelel a követelményeknek 

 MAN 283 Li-P 2 

 MB-jóváhagyás 267.0 

 DIN 51502 

 DIN 51825 – KP 2 K-30 

 ISO 6743-9 L-XCCEB2 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM M283 egy lítium-EP zsír ásványi bázisolajjal és nagynyomású adalékanyagokkal, amelyek csökkentik a kopást. A termék 
mechanikailag és termikusan rendkívül rugalmas, és nagy csúszásos és ütődéses terhelés esetén is garantálja az alkatrészek megbízható védel-
mét. A kenőanyag hosszú élettartamának köszönhetően a nagyfokú oxidációval szembeni ellenállás csökkenti a karbantartási és beszerzési költsé-
geket. A termék kiváló korrózióvédelmet nyújt az alkatrészek számára nedves körülmények között. 

A LUKOIL SIGNUM M283-at magas kopásvédelem jellemzi -30 és + 130 °C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban. A gyártó utasításai szerint ez 
az univerzális zsír ideálisan alkalmas haszongépjárművek központi kenőrendszereihez, valamint mindenféle villanymotor, szerszámgépek, személy-
gépkocsik, haszongépjárművek és építőipari gépek görgőscsapágyainak kenésére. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Sikló- és gördülőcsapágyak széles hőmér-
sékleti tartományban 

 Víz jelenléte 

 Járművek 

 Építőipari és mezőgazdasági berendezések 

 Személygépkocsik, tehergépkocsik, építő-
ipari és mezőgazdasági gépek kerékagyai 

 Ipari üzemek 

 Villanymotorok és szerszámgépek gördülő-
csapágyai 

 Központi kenőrendszerek 

 TÖBBCÉLÚ ZSÍR 
Az univerzális alkalmazhatóság csökkenti az összetévesztés kockázatát és a tárolási 
költségeket 
HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 
Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból eredő kopást 
KOPÁSCSÖKKENTŐ NAGYNYOMÁSÚ ADALÉKOK 
Megvédi az alkatrészeket még nagy csúszási és ütődéses terhelés esetén is.  
VÍZÁLLÓSÁG 
Lehetővé teszi a kültéri gépeken és járműveken való alkalmazást 
Fokozott ellenállás a víz statikus és dinamikus hatásaival szemben 
SZIVATTYÚZHATÓ 
A hosszú csővezetékek jól szivattyúzhatók 
MAGAS OXIDÁCIÓS ELLENÁLLÁS 
Meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát és csökkenti a karbantartási és beszer-
zési költségeket 

  

A termék neve a megrendelésben:  zsír, LUKOIL SIGNUM M283, 589770 

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 51825   KP 2 K-30 

Jelölés  ISO 6743-9   L-XCCEB 2 

Sűrítőanyag   Lítium 

Szín    Borostyán 

Üzemi hőmérsékleti tartomány   °С -30 és +130 között 

NLGI konzisztenciaosztály  DIN 51818   2 

Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)  ISO 2137 mm/10 265-295 

A bázisolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 188 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 190 

Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 2800 

Kopáskontúr (4 golyós teszt) ASTM D2266 mm 0,53 

Rézkorrózió ASTM D4048  1 
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