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LUKOIL SIGNUM M284 

Lítium-komplex zsír nagy terhelésű csapágyakhoz 

Jóváhagyások Megfelel a követelményeknek 

 MAN 284 Li-H 2 

 MB-jóváhagyás 265.1 

 DIN 51502 

 DIN 51825 - KP 2 P-40 

 ISO 6743-9 L-XDEEB2 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM M284 lítium-komplex szappanból és ásványi olajból készült, kopáscsökkentő nagynyomású adalékanyagok hozzáadásával. A 
termék ellenáll a nagy mechanikai- és hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még magas csúszásos és ütődéses terhe-
lés esetén is, megemelkedett tárolási hőmérsékleten. A nagyfokú oxidációval szembeni ellenállás csökkenti a karbantartási és beszerzési költsége-
ket, nem utolsósorban a hosszabb utánkenési időközök miatt. Állaga még a legkeményebb igénybevétel esetén is szinte változatlan marad, és 
rendkívüli hajlítási és nyírási stabilitással rendelkezik. Vízállóságának köszönhetően mindig megbízható kenést, a lehető legjobb korrózióvédelmet 
és az alkatrészek hosszabb élettartamát garantálja. 

A LUKOIL SIGNUM M284 egy hosszú távú kenőzsír magas nyomású gördülő- és siklócsapágyakhoz magas hőmérsékleten, különösen az autóipar-
ban személygépkocsik, haszongépjárművek és építőipari gépek nagysebességű kerékcsapágyainak kenésére. Ezt a többcélú zsírt magas szintű 
kopásvédelem jellemzi, és a gyártó utasításai alapján ideálisan alkalmas haszongépjárművek központi kenőrendszereihez. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Nagy nyomással terhelt sikló- és gördülő-
csapágyak széles hőmérsékleti tartomány-
ban 

 Víz jelenléte 

 Haszonjárművek és személygépkocsik ke-
rékcsapágyainak kenése 

 Járművek kenési pontjai 

 Építőipari és mezőgazdasági berendezések 

 Ipari üzemek 

 Központi kenőrendszerek 

 TÖBBCÉLÚ ZSÍR 
Az univerzális alkalmazási terület csökkenti az összetévesztés kockázatát és a táro-
lási költségeket 
STABIL KENŐRÉTEG 
Védi a csapágyakat még nagy és lökésszerű terhelések 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 
KOMPLEX SŰRÍTŐSZER 
Mechanikailag és termikusan rendkívül rugalmas 
MAGAS OXIDÁCIÓS ELLENÁLLÁS 
Meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát és csökkenti a karbantartási és beszer-
zési költségeket 
KOPÁSVÉDELMI ADALÉKOLÁS 
Csökkenti a súrlódási együtthatót és lehetővé teszi az alkatrészek hosszú élettarta-
mát 

  

A termék neve a megrendelésben:  zsír, LUKOIL SIGNUM M284, 589760 

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

Tulajdonság Vizsgálati módszerek Egység Érték 

Jelölés  DIN 51825   KP 2 P-40 

Jelölés  ISO 6743-9   L-XDEEB2 

Szín    Borostyán 

Üzemi hőmérsékleti tartomány   °С -40 és +160 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 120 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 270 

Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 2600 

Kopáskontúr (4 golyós teszt) ASTM D2266 mm 0,58 

Rézkorrózió ASTM D4048  1 

http://www.lukoil-lubricants.eu/
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