EKOGREASE COTTON
Ημίρευστο γράσο λιθίου για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKOGREASE COTTON είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ειδικά σχεδιασμένο για τα
συστήματα κεντρικής λίπανσης των αδραχτιών των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.
Η ειδική σύνθεση του γράσου EKOGREASE COTTON παρέχει αποτελεσματική λίπανση και
ευκολία εκκίνησης ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα προστατεύει
αποτελεσματικά από την φθορά και την διάβρωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
JOHN DEERE, INTERNATIONAL HARVESTER, DIN 51825 KP00K-40.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Το EKOGREASE COTTON είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση του συστήματος
αδραχτιών όλων των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.
Είναι κατάλληλο για εφαρμογές στις οποίες συστήνεται γράσο πολλαπλών χρήσεων
συνεκτικότητας NLGI 00, με χαμηλό ιξώδες βασικού ορυκτελαίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ








Εξαιρετική αντοχή σε μεγάλα φορτία και κραδασμούς.
Πολύ καλή πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
Υψηλή αντοχή στην οξείδωση.
Υψηλή λιπαντική ικανότητα και μηχανική σταθερότητα σε ευρύ φάσμα
θερμοκρασιών λειτουργίας, από -40°C έως +130°C.
Άριστη αντλησιμότητα.
Μεγάλη σταθερότητα κατά την αποθήκευση.
Δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του βαμβακιού, καθώς δεν στάζει ούτε εκτινάσσεται
πάνω στο βαμβάκι.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του . Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Λίθιο

Βασικό έλαιο

-

-

Ορυκτέλαιο

NLGI

ASTM D 217

-

00

Χρώμα

Οπτικός έλεγχος

-

Πράσινο

Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, 60
χτυπήματα

ASTM D 217

mm-1

400-430

Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C

ASTM D 1831

cSt

90

Θερμοκρασία λειτουργίας

-

°C

-40°C έως +130°C

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.
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