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Gazpromneft Reductor CLP 
Ipari hajtőműolaj 
 
A Gazpromneft Reductor CLP egy nagy teljeítményű ipari hajtóműolaj kiemelkedő tulajdonságokkal; használható 
nagy teherbírású cirkulációs rendszerekben és szórókenéses rendszerkben. A termék formulája a lehető 
legmagasabb védelmet biztosítja korrózió és a kopás ellen, emellett pedig kompatibilis a legtöbb tömítő anyaggal. 
Úgy tervezték ezt a kiváló minőségű, a legújabb ipari szabványoknak megfelelő ásványi olajat, hogy nagyfokú 
védelmet biztosítson ipari hajtóművekben, és széleskörűen alkalmazható legyen mindenféle ipari berendezésben. 
Szintén használhatóak nem fogaskerekes berendezésekkel, mint például nagy terhelésű szemes- és görgős 
csapágyaknál. 
 
Alkalmazások 
 Szállítószalagok, keverők, szárítók, présgépek, ventilátorok, keverők, pépesítőgépek, szivattyúk és egyéb ipari 

berendezések hajtőművében 
 Homlokfogaskerekes, ferde fogazású fogaskerekes, kúpfogaskerekes, nyílfogaskerekes, és bolygókerekes ipari 

hajtóművekhez 
 Olyan nem fogaskerekes berendezésekhez is ajánlott mint: tengelykapcsolások, lassú sebességen működő nagy 

terhelésű szemes- és görgőscsapágyak 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Magas teherbíró képesség  
Csökkenti a fogaskerekek és a csapágy kopását acél és bronz 
alkatrészek esetében is, ezzel növelve azok élettartamát 

Fokozott védelem a fogaskerekek 
kopása ellen  

A csökkentett kopás miatt kevesebb üzemi leállás 

Kiemelkedő oxidációs- és hőstabilitás  
Költséghatékonyan biztosít hosszantartó és megfelelő kenést, 
csökkentve az üzemi leállások idejét 

Ellenálló a habképződéssel és az 
emulzióképződéssel szemben  

Hatékony biztosítja a kenést és a problémamentes működést 
szennyezett víz, és habzásra hajlamos gép esetében is 

Optimalizált rozsda és korrózió elleni 
védelem acél, réz és fémötvözetek 
esetében  

Kiemelkedően óvja a gépek alkatrészeit, ezzel csökkentve a 
karbantartási költségeket 

Fantasztikusan véd iszap és egyéb 
lerakódások képződése ellen  

Hatékonyabb rendszert eredményez, kevesebb karbantartással 

Kompatibilis a legtöbb tömítési 
anyaggal  

Csökkenti a szivárgást, az olaj fogyasztást és a szennyeződést, ezzel 
növelve a gép élettartamát, termelékenységét és megbízhatóságát, 
valamint csökkentve a fenntartási költségeket 

 

 
Gazpromneft Reductor CLP sorozat teljesíti a következő előírásokat: 

Alapértelmezett 
Gazpromneft Reductor CLP 

68 100 150 220 320 460 680 

DIN 51517 Part 3        

AGMA 9005-E02        

AIST 224        

David Brown S1.53.101(E)        

Danieli Specification 0.000.001        
 

 
Gazpromneft Reductor CLP sorozat a következő gépgyártói jóváhagyásokkal: 

Specifications 
Gazpromneft Reductor CLP 

68 100 150 220 320 460 680 

Fives Cincinnati   P-77 P-74    
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Tipikus jellemzők 

Név 
Mérési 
eljárás 

Gazpromneft Reductor CLP 

68 100 150 220 320 460 680 
ISO viszkozitási fokozat  68 100 150 220 320 460 680 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 68 100 150 220 320 460 680 

Viszkozitási Index ASTM D2270 94 92 92 92 92 90 90 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 238 240 242 252 254 276 292 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -20 -20 -19 -18 -17 -15 -15 

Savszám, mg KOH/g ASTM D664 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Négygolyós vizsgálat, terhelés-kopás index, N ASTM D2873 454 464 470 480 509 530 550 

Négygolyós vizsgálat, kopási átmérő, mm ASTM D4172 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 

Rézkorrózió, 3 óra 100
o
C-on ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 887 892 896 902 904 906 913 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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