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 کمپلکسگریس لیتیوم 

 با قابلیت تحمل فشار های سوگیه ره حرارت باالگریس چوذ موظو

 توضیحات:

  تولیذ شذه است. کمپلکس معذىی مرغوب و غلیظ کووذه صابون لیتیوم های بر پایه روغه PX3-220 LXگریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال رفته EPهمچویه ایه گریس دارا ی افسودىی های تحمل فشار ) (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی ا

که در حرارت  ییها بیریوگ یمخصوص رواىکار PX3-220 LX سیگر سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 شذه است. یکووذ طراح یکار م فشار سوگیهباال  و 

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلس در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

  داریپایذاری عالی در طول اىبار  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 چرخ خودرو  گریس برای رواىکاری بیریوگ بهتریه

 های سبک و سوگیه.

 هایی که تحت فشار های سوگیه, ضربات  بیریوگ

 ىاگهاىی و ارتعاشات زیاد کار می کووذ.  

 سوگ شکه ها ( ماشیه آالت صوایع معادن( 
  آالت ساختماىیماشیه 
 ماشیه آالت صوایع فوالد 

 Shell Gadus S3 V220 2/3ی:  معادل خارج

 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-220 LX2 PX3-220 LX3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 220 220 

Thickener type    Lithium Complex Soap Lithium Complex Soap 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 3 

Worked penetration ASTM D217 60 Dh mm/10 265 – 295 220 – 250 

Operating Temperature Range 
-20 °C to + 150 °C  

(Peak +180 °C) 
20 °C to + 150 °C  
(Peak +180 °C) 

Color Brown Brown 

 

   
 


