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 گرافیتی با گراىروی باال کمپلکس سولفوىات کلسیمگریس 

 توضیحات:

تولیذ  کمپلکس سولفوىات کلسیمو غلیظ کووذه صابون با گراىروی باال معذىی مرغوب  های بر پایه روغه  PX3-500 CSG  گریس

کسیذان ,(، ضذ سایص، ضذ خوردگیEPهمچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های تحمل فضار )  طذه است.  گرافیتو پودر  آىتی ا

وجود گرافیت میکروىی در ایه  است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر طذن عمر آن می طوىذ. میکروىی

 PX3-500 CSG سیگرتحت فضار می طود.  فلز  و سایصخورد فلز به گریس موجب کاهص  اصطکاک و جلوگیری از بر 

تحت فضار باال, ارتعاطات زیاد و با دور گردش متوسط و آهسته کار می کووذ طراحی طذه که  ییها بیریوگ یمخصوظ رواىکار

 است.

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 081°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیوندر  ت عالیمقاوم  برابر ا

 بسیار ضذ آب و ضذ خوردگی 

 ای سوگیهفضار ه قابلیت تحمل 

 جلوگیری از سایص تحت ارتعاطات زیاد  

 عمر طوالىیو  عالی مکاىیکی پایذاری 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 هایی که تحت فضار باال و دور گردش پاییه  بیریوگ

 کار می کووذ.

  سوگ طکه فکی, سوگ طکه سوگ طکه ها(

 کوبیت و ... (

 قالب جرثقیل -یلبازو های بیل مکاىیکی و جرثق 

برای سیستم های پمپ مرکزی  PX3-500 CSG 1گریس 

 مواسب است.

 
 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-500 CSG 1 PX3-500 CSG 2 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 500 500 

Thickener type    
 Calcium Sulfonate 

Complex 

Calcium Sulfonate 
Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >300 >300 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

Worked penetration ASTM D217 60 Dh mm/10 310 – 340 265 – 295 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf ≥ 400 ≥ 400 

Operating Temperature Range -20 °C to + 180 °C -20 °C to + 180 °C  

Color Black Black 

 


