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 توضیحات محصول د محصولک شماره

1 PX3-CS MP2 
 | ضذ آب بسیار |حرارت باال  |کلسیم سولفوىات کمپلکس  , پایهMP2  چوذ موظورهگریس 

 عمر طوالىی | پایذاری مکاىیکی عالی

2 PX3-220 CS EP 
 ضذ آببسیار  |حرارت باال  | , پایه کلسیم سولفوىات کمپلکس EPچوذ موظوره گریس 

 عمر طوالىی |  پایذاری مکاىیکی عالی  |فشار سوگیه  | 

3 PX3-100 L عمومی گریس لیتیوم چوذ موظوره , 

4 PX3-100  MP2  گریس لیتیوم MP2چوذ موظوره با سطح عملکرد باال 

5 PX3-100 MP3  گریس لیتیوم MP3چوذ موظوره با سطح عملکرد باال 

6 PX3-220 EP  گریس لیتیومEP  فشار  سوگیه | چوذ موظوره 

7 PX3-100 LX  حرارت باال  |گریس لیتیوم کمپلکس چوذ موظوره 

8 PX3-220 LX  فشار  سوگیه |حرارت باال  |گریس لیتیوم کمپلکس چوذ موظوره 

9 PX3-100 PU  سطح عملکرد باال |عمر طوالىی  |تروموتور های کوچک و بزرگ مخصوص الک, گریس پلی اوره 

10 PX3-CVJ کمپلکس گرافیتی مخصوص پلوس خودرو های سبک و سوگیه سولفوىات گریس کلسیم 

11 PX3-CHASSIS ضذ آب | گریس کلسیم شاسی 

12 PX3-460 CS فشار سوگیه  | ضذ آب |حرارت باال  | با گراىروی باال گریس کلسیم سولفوىات کمپلکس|  

13 PX3-500  LG2  فشار سوگیه  |گریس لیتیوم گرافیتی با گراىروی باال|  

14 PX3-500 CSG  حرارت باال |ضذ آب  |فشار سوگیه  |گریس کلسیم سولفوىات کمپلکس گرافیتی با گراىروی باال 

15 PX3-1000 CSG  ضذ آب  |سوگیه بسیار فشار  |گریس کلسیم سولفوىات کمپلکس گرافیتی با گراىروی بسیار باال 

16 PX3-1500 CSG  ضذ آب  |سوگیه بسیار فشار  |گریس کلسیم سولفوىات کمپلکس گرافیتی با گراىروی بسیار باال 

17 PX3-500 B2  فشار سوگیه | حرارت باال |ضذ آب  |گریس بوتون با گراىروی باال 

18 PX3-500 BG2  فشار سوگیه |  حرارت باال |ضذ آب | گریس بوتون گرافیتی با گراىروی باال 

19 PX3-301 گریس چرخ دىذه باز گرافیتی 

20 PX3-301 RN گریس لپیوگ چرخ دىذه باز 

21 PX3-302 گریس سیم بکسل گرافیتی 

22 PX3-303 گریس سیم بکسل تجذیذ پذیر 
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 توضیحات محصول ُکد محصول شماره

23 PX3-304 گریس سیم بکسل تجذیذ پذیر 

24 PX3-305  رواىکار چرخ دىذه باز  (Open Gear Fluid) 

25 PX3-307 گگریس مخصوص سیستم جکیو       ( Jacking System ) 

26 PX3-401 گریس آىتی سیس پایه سرامیک 

27 PX3-402  پایه مس و گرافیتگریس آىتی سیس 

28 PX3-403 گریس دوپ پایه مس برا ی لوله های حفاری و اتصاالت |  Kopr-Kote   

29 PX3-404 گریس دوپ حفاری فشار باال |  API-MODIFIED 

30 PX3-405  گریس دوپ برا ی لوله های حفاری و اتصاالت 

31 PX3-406  گریس دوپ برا ی لوله های حفاری و اتصاالت| Z-50  

32 PX3-407 حفاری های لوله های رزوه برای محافظ گریس 

33 PX3-506  هیذروکربهضذ   |ضذ آب  |رواىکار و آب بوذ شیرآالت صوعتی 

34 PX3-507  ضذ آب |رواىکار و آب بوذ شیرآالت صوعتی 

35 PX3-508  ضذ هیذروکربه |گرافیتی | ضذ آب  |رواىکار و آب بوذ شیرآالت صوعتی 

36 PX3-511 ضذ هیذروکربه |ضذ آب  | رواىکار و آب بوذ شیرآالت صوعتی که دارای ىشتی خفیف هستوذ  

37 PX3-550 ضذ هیذروکربه |ضذ آب  | رواىکار و آب بوذ شیرآالت صوعتی که دارای ىشتی زیاد  هستوذ  

38 PX3-602 گریس محافظ هادی خطوط اىتقال هوایی 

39 PX3-701  کی  |گریس کلسیم کمپلکس  حرارت باال  |چوذ موظوره  |گریذ خورا

40 PX3-702  کی  |گریس سلیکون  گریذ خورا

41 PX3-703  کی  |گریس آلومیویوم کمپلکس  حرارت باال |چوذ موظوره  |گریذ خورا

42 PX3-704  کی  |گریس آلومیویم کمپلکس  تحمل فشار سوگیه |حرارت باال  |چوذ موظوره  |گریذ خورا

43 PX3-706  کی  |گریس کلسیم کمپلکس  تحمل فشار سوگیه |حرارت باال  |چوذ موظوره  |گریذ خورا

44 PX3-801  بازه دمای عملکرد وسیع |چوذ موظوره  |گریس صوایع هوایی و ىظامی 

45 PX3-H.S.G گریس آب بوذ بیریوگ اصلی دستگاه مکاىیسه حفاری توىل 

46 PX3-T.S.G گریس آب بوذ عقب دستگاه مکاىیسه حفاری توىل 

47 PX3-LS 004 گریس دوک ماشیه کمبایه پوبه 

48 PX3-150 KL گریس گرافیتی مخصوص رواىکاری ریوگ کوره های دوار 
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 MP2 کلسیم سولفوىات کمپلکسگریس 

 ظوره با سطح عملکرد باالچوذ مو گریس

 توضیحات:

  تولیذ طذه است. کمپلکسکلسیم سولفوىات بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه  PX3-CS MP2گریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد س دارا ی افزودىی های همچویه ایه گری ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

هایی که تحت فضار متوسط  برای گریسکاری عمومی بیریوگ PX3-CS MP2گریس  طذن عمر آن می طوىذ.گریس و طوالىی تر 

 کار می کووذ طراحی طذه است. و دور گردش متوسط و باال 
 

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد      +C 081°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون  مقاوم در برابر ا

 زىگ زدگی سایص و  در برابر بیریوگت از ظمحاف 

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 ضذ آب 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 

 کاربرد ها :

 موتور های الکتریکی 

 خوردو ها 

 تجهیزات کضاورزی 

 پمپ های آب بیریوگ 
 ىوار ىقاله و ... 

 

Specifications Methods Value 

Base oil type  Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445 100 

Thickener type  Calcium Sulfonate Complex 

Dropping point ASTM D566 >300 °C 

NLGI Consistency  2 

Worked penetration, mm/10 ASTM D217 265 – 295 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596 >=400 kgf 

Water washout Characteristics @40°C, 1 hrs. ASTM D1264 ≤ 1.5 % 

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

Color Brown 

 

   



 

 

 

PX3-220 CS EP 
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 EPگریس چند منظوره 

 توضیحات:

  تولیذ شذه است. سولفوىات کمپلکسکلسیم معذىی مرغوب و غلیظ کووذه  بر پایه روغه PX3-220 CS EPگریس چوذ موظوره  

است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می  مخصوصهمچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های 

 تحت فشار های سوگیه،  که , لوال ها, اىواع سطوح محرک بیریوگ ها یمخصوص رواىکار PX3-220 CS EP سیگر شوىذ.

 .کار می  کووذ طراحی شذه است و یا در محیط مرطوب  و حرارت باال ارتعاشات زیاد

 ویژگی ها: 

  کثر  عالیعملکرد     +C 022°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 بی ىظیرمکاىیکی  پایذاری 

  ضذ آببسیار 

 عمر طوالىی 

 کاربرد ها :

 رواىکاری عمومی صوعتی 

  لذر, بیل مکاىیکی و ... سوگیه:ماشیه آالت 

 خودرو های سبک و سوگیه  بیریوگ چرخ 
  جرثقیل ها چرخ و بوم 

 ىوار ىقاله 
 صوایع فوالد و معادن 
 و ... ها سوگ شکه 

 

 

  

 

Specifications Methods Unit PX3-220 CS EP1 PX3-220 CS EP2 PX3-220 CS EP3 

Base oil type   Mineral oil Mineral oil Mineral oil 

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

Thickener type   
Calcium Sulfonate 

Complex 

Calcium Sulfonate 
Complex 

Calcium Sulfonate 
Complex 

Dropping point ASTM D566  >300°C >300°C >300°C 

NLGI Consistency  NLGI- class 1 2 3 

Worked penetration 60 Dh ASTM D217 mm/10 310 – 340 265 – 295 220 – 250 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596 Kgf >=250 >=400 >=400 

Water Washout  ASTM D 1264  % Loss - ≤ 1.5 % ≤ 0.5% 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C -20 °C to + 200 °C  -20 °C to + 200 °C  

Color Light Brown Light Brown Light Brown 
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 گریس لیتیوم

 رهگریس چوذ موظو

 توضیحات:

 تولیذ شذه است. بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه صابون لیتیوم PX3-100 Lگریس چوذ موظوره  

کار می کووذ دور گردش متوسط تا سریع و  ه تحت فشار کم تا متوسطهایی ک بیریوگمومی برای رواىکاری ع PX3-100 Lگریس 

   شود.استفاده می 

 
 ویژگی ها:

 کثر     +C 130° دمای عملکرد حذا

 زىگ زدگی لز در برابرفت از سطح ظمحاف 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 موتور های الکتریکی 

 پمپ ها و کمپرسور ها 

 قسمتهاي مختلف خودرو یرواىکار 

   و ...ىوار ىقاله 
 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-100 L2 PX3-100 L3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 100 

Thickener type    Lithium Soap Lithium Soap 

Dropping point ASTM D566  °C >190 >190 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 3 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 130 °C -20 °C to + 130 °C  

Color Brown Brown 
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 MP2 گریس لیتیوم

 ظوره با سطح عملکرد باالچوذ مو گریس

 توضیحات:

همچویه ایه   بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه صابون لیتیوم تولیذ طذه است. PX3-100 MP2گریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال س دارا ی افزودىی های گری رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

و دور گردش هایی که تحت فضار متوسط  برای گریسکاری عمومی بیریوگ PX3-100 MP2گریس  طذن عمر آن می طوىذ.

 کار می کووذ طراحی طذه است. متوسط و باال 

 ویژگی ها:

  کثر      +C 021°عملکرد خوب در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون  مقاوم در برابر ا

 لز در برابر زىگ زدگیفت از سطح ظمحاف 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری 

 مقاومت مکاىیکی خوب 

 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 موتور های الکتریکی 

 خوردو ها بیریوگ 

 تجهیزات کضاورزی 

 پمپ های آب بیریوگ 
 ىوار ىقاله و ... 

 و  Shell Gadus S2 V100 2: خارجیهای معادل 

SKF LGMT 2 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 

Thickener type    Lithium soap 

Dropping point ASTM D566  °C >190 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 120 °C 

Color Brown 

 

   



 

 

 

PX3-100 MP3 
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 MP3 گریس لیتیوم

 با سطح عملکرد باال گریس چوذ موظوره

 توضیحات:

  تولیذ شذه است. کمپلکس بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه صابون لیتیوم PX3-100 MP3گریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد  س دارا ی افزودىی هایهمچویه ایه گری ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی ا

که به گریس  های خودرویی و صوعتیبرای رواىکاری بیریوگ  PX3-100 MP3 سیگر گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 .سفت تر ىیاز دارىذ مواسب است

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 130°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیونت مقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

  طوالىیعمر 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 موتور های الکتریکی 

 چرخ ماشیه, کامیون و تریلی بیریوگ 

 اردانمیل گ 

 فه های صوعتی 

 ... دموذه هوا صوعتی و 
 

 معادل خارجی:

 SKF LGMT 3  & Shell Gadus S2 V100 3 

 Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 

Thickener type    Lithium Soap 

Dropping point ASTM D566  °C >190 

NLGI Consistency   NLGI- class 3 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 130 °C  

Color Brown 

 

   



 

 

 

PX3-220 EP 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 
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 EPگریس لیتیوم 

 قابلیت تحمل فشار های سوگیه سطح عملکرد باال و باگریس چوذ موظوره 

 توضیحات:

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

(، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد EPگریس دارا ی افزودىی های تحمل فشار )

 که , لوال ها, اىواع سطوح محرک بیریوگ ها یمخصوص رواىکار PX3-220 EP سیگر گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 .تحت فشار های سوگیه و ارتعاشات زیاد کار می  کووذ طراحی شذه است

 ویژگی ها:

  کثر  خوبعملکرد     +C 130°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون مقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 ماشیه آالت ساختماىی 

  جرثقیل ها چرخ و بوم 

 خودرو های سبک و سوگیه  چرخ بیریوگ 
 ىوار ىقاله 
 و ... سوگ شکه 

 

 و  Shell Gadus S2 V220 2/3 معادل خارجی:

SKF LGEP 2  

 Specifications Methods Conditions Unit PX3-220 EP2 PX3-220 EP3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

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

Thickener type    Lithium Soap Lithium Soap 

Dropping point ASTM D566  °C >190 >190 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 3 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 130 °C  -20 °C to + 130 °C  

Color Brown Brown 

 

   



 

 

 

PX3-100 LX 
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 کمپلکسگریس لیتیوم 

 با سطح عملکرد عالی ره حرارت باالگریس چوذ موظو

 توضیحات:

همچویه   تولیذ شذه است. کمپلکس بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه صابون لیتیوم PX3-100 LXگریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و  س دارا ی افزودىی هایایه گری ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

 که در حرارت باال  و دور  گردش ییها بیریوگ یمخصوص رواىکار PX3-100 LX سیگر طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 شذه است. یکووذ طراح یکار م عیسر متوسط و

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایص و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 که در حرارت باال کار می کووذ موتور های الکتریکی 

 خوردو ها چرخ بیریوگ 

 فه های صوعتی 

 ... دموذه هوا صوعتی و 
 

  Shell Gadus S3 V100 2/3 معادل خارجی:

 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-100 LX2 PX3-100 LX3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 100 

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 

 

   



 

 

 

PX3-220 LX 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 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 

 

   
 



 

 

 

PX3-100 PU 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55گلستان . واحد خیابان   

 
 

www.px3lube.com 
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 پلی اورهگریس 

 با سطح عملکرد عالی ره حرارت باالگریس چوذ موظو

 توضیحات:

س همچویه ایه گری  تولیذ شذه است.پلی اوره بر پایه روغه معذىی مرغوب و غلیظ کووذه  PX3-100 PUگریس چوذ موظوره  

ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن  ی افزودىی هایدارا

 .موتور های الیکتریکی کوچک و بزرگ میباشذ بیریوگ یمخصوص رواىکار PX3-100 PU سیگر عمر آن می شوىذ.

 ویژگی ها: 

  کثر  عالیعملکرد     +C 051°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 پایذاری عالی در طول اىبار داری  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 کوچک و بزرگ موتور های الکتریکی 

 خوردو ها چرخ بیریوگ 

 فه های صوعتی 

 ... دموذه هوا صوعتی و 
 

   Mobil Polyrex EMمعادل خارجی:

 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-100 PU2 PX3-100 PU3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 100 

Thickener type    Polyurea Polyurea 

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  -20 °C to + 150 °C  

Color Blue Blue 

 

   



 

 

 

PX3-CVJ 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

پرندکشهرک صنعتی   
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 
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 مخصوص پلوسگریس 

 توضیحات:

همچویه ایه   تولیذ شذه است. کمپلکس سولفوىات کلسیممعذىی مرغوب و غلیظ کووذه  های بر پایه روغه PX3-CVJگریس 

است که موجب باال میکروىی  گرافیتو  آنتی اکسیذان ,ضذ خوردگی، ضذ سایش(، EP) تحمل فشارگریس دارا ی افسودىی های 

دیگر اتصاالت در  پلوس و یمخصوص رواىکار PX3-CVJ سیگر رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 شذه است. یطراح و بیریوگ هایی که تحت فشار های سوگیت و ارتعاشات باال کار می کووذ خودرو های سبک و سوگیه

 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 

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

  طوالىیعمر 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 پلوس 

  میل گاردان 

 هایی که تحت فشار های سوگیه, ضربات  بیریوگ

 ىاگهاىی و ارتعاشات زیاد کار می کووذ.  

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

  

 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

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

Thickener type    Calcium Sulfonate Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >300 

4 Ball Weld Load ASTM D2596  Kgf ≥400 

NLGI Consistency   NLGI- class 2-1  

Worked penetration ASTM D217 60 Dh mm/10 265 – 320 

Operating Temperature Range 
-20 °C to + 160 °C  

(Peak +180 °C) 

Color Black 

 

    



 

 

 

PX3-CHASSIS 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   
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 کلسیم شاسیگریس 

 

 توضیحات:

 تولیذ شذه است. کلسیمو غلیظ کووذه صابون  یبر پایه روغه معذى PX3-CHASSISگریس چوذ موظوره 

   .شاسی  خودرو ها مواسب استمومی برای رواىکاری ع PX3-CHASSISگریس 

 ویژگی ها: 

 بسیار ضذ آب 

 زىگ زدگی لز در برابرفت از سطح ظمحاف 

 چسبوذگی خوب به سطح فلز  

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 رواىکاری عمومی شاسی خودرو 
 برای  قابل استفاده به عووان گریس محافظ

جلوگیری از زىگ زدگی سطوح فلزی طی اىبار داری 

 و حمل و ىقل
 

 

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-CHASSIS 

Base oil type    Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 100 

Thickener type    Calcium Soap 

Dropping point ASTM D566  °C 90 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 70 °C 

Color Brown 

 

 



 

 

 

PX3-460 CS 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   
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 کمپلکسسولفوىات کلسیم  ریسگ

 ریس حرارت باال و بسیار ضد آب با قابلیت تحمل فضار های طدیدگ

 توضیحات:

تولید  پلکسمک سولفوىات کلسیم ن و غلیظ کووده صابو با گراىروی باال  مرغوب معدىی های بر پایه روغه PX3-460 CS  گریس

آهسته و در محیط  حرارت باال  و دور  گردش تحت فضار وکه  ییها بیریوگ یمخصوظ رواىکار PX3-460 CS سیگر طده است.

 طده است. یکوود طراح یکار م مرطوب 

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 022°در دمای باال تا حدا

 کسیداسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایص و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفضار ه قابلیت تحمل 

 بسیار ضد آب  

 عالیمکاىیکی  پایداری 

 عمر طوالىی در دحرارت باال 

 جذول آنالیز:

 

 کاربرد ها :

 رطوبت   هایی که تحت فضار و دمای باال و بیریوگ

 زیاد قرار دارىد
 تىورد گرم و سرد فلزا 

 ریخته گری پیوسته 

 ىوار ىقاله 

 ...سوگ طکه ها و  

 TOTAL CERAN XM 460 معادل خارجی:

 

 
 

Specifications Methods PX3-460 CS 1.5 PX3-460 CS 2 

Base oil type  Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity cSt @ 40 °C ASTM D 445 460  460 

Thickener type  Calcium Sulfonate Complex Calcium Sulfonate Complex 

Dropping point ASTM D 566 >300 °C >300 °C 

NLGI Consistency  1.5 2 

Worked penetration, mm/10 ASTM D 217 280 – 310 265 – 295 

4 Ball Weld Load ASTM D2596 ≥400 kgf ≥400 kgf 

Water Washout Test ASTM D1264 ≤1.5 % ≤1.5 % 
Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C -20 °C to + 200 °C  

Colour Brown Brown 

 

   



 

 

 

PX3-500 LG2 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   
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 گرافیتی با گراىروی باالگریس لیتیوم 

 توضیحات:

  تولیذ طذه است. غلیظ کووذه صابون لیتیومو با گراىروی باال معذىی مرغوب  های بر پایه روغه PX3-500 LG2  گرافیتیگریس 

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

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

مخصوظ  PX3-500 LG2 سیگرکاهص  اصطکاک و جلوگیری از برخورد فلز به فلز  و سایص در طرایط تحت فضار می طود. 

 با دور گردش متوسط و آهسته کار می کووذ طراحی طذه است. تحت فضار باال، ارتعاطات زیاد،که  ییها بیریوگ یرواىکار

 ویژگی ها: 

  کثر  خوبعملکرد     +C 130°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون در مقاوم  برابر ا

 سایص و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفضار ه قابلیت تحمل 

 جلوگیری از سایص تحت ارتعاطات زیاد  

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جذول 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 ... (

 یلبازو های بیل مکاىیکی و جرثق 

 قالب جرثقیل 

 

   SKF LGEM 2 معادل خارجی:

 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

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

Thickener type    Lithium Soap 

Dropping point ASTM D566  °C >190 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 

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

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf ≥ 350 

Operating Temperature Range -20 °C to + 130 °C  

Color Black 

 



 

 

 

PX3-500 CSG 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   
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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 

 



 

 

 

PX3-1000 CSG 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   
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 کمپلکس گرافیتی با گراىروی بسیار باال سولفوىات کلسیم گریس

 توضیحات:

تولیذ  کمپلکس سولفوىات کلسیم و غلیظ کووذه صابون باال بسیار با گراىروی  ىیمه سوتزیبر پایه روغه   PX3-1000 CSG  گریس

کسیذانEPهمچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های تحمل فضار )  طذه است.  گرافیتو پودر  (، ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

مخصوظ  PX3-1000 CSG سیگر است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر طذن عمر آن می طوىذ. میکروىی

 .هایی که تحت فضار و ارتعاطات باال و دور گردش خیلی آهسته کار می کووذ طراحی طذه است بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 022°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون  مقاومت عالی در برابر ا

 سوگیه خیلی ایفضار ه قابلیت تحمل 

 جلوگیری از سایص تحت فضار و ارتعاطات باال 

 قابلیت پمپ طذن 

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 بسیار ضذ آب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 هایی که تحت فضار و ارتعاطات باال و دور  بیریوگ

 گردش خیلی آهسته کار می کووذ.

 سرولر پر  بیریوگ 

 رولر کوره های دوار بیریوگ 

 بیریوگ استواىه های دوار 

 

 SKF LGEV 2 & FUCHS STABYL HD معادل خارجی:

 
 Specifications Methods PX3-1000 CSG 1 PX3-1000 CSG 2 

Base oil type  Semi-synthetic Semi-synthetic 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 1000 1000 

Thickener type  
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 

NLGI Consistency  1 2 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >300 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥250 ≥400 

4 Ball Wear Test, mm ASTM 2266 ≤ 0.55 ≤ 0.55 

Operating Temperature Range  -10 °C to + 200°C -10 °C to + 200°C 

Colour Visual Black Black 

 

  



 

 

 

PX3-1500 CSG 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 گرافیتی با گراىروی بسیار باال کلسیم سولفوىات کمپلکس گریس

 توضیحات:

تولیذ  کمپلکس سولفوىات کلسیم و غلیظ کووذه صابون باال بسیار با گراىروی ىیمه سوتزیبر پایه روغه   PX3-1500 CSG گریس

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

مخصوظ  PX3-1500 CSG سیگر است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر طذن عمر آن می طوىذ. میکروىی

 .هایی که تحت فضار و ارتعاطات باال و دور گردش خیلی آهسته کار می کووذ طراحی طذه است بیریوگ یرواىکار

 ویژگی ها: 

  کثر  عالیعملکرد     +C 022°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون  مقاومت عالی در برابر ا

 سوگیه خیلی ایفضار ه قابلیت تحمل 

 جلوگیری از سایص تحت فضار و ارتعاطات باال 

 قابلیت پمپ طذن 

 و بسیار ضذ آب عالی مکاىیکی پایذاری 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 هایی که تحت فضار و ارتعاطات باال و دور  بیریوگ

 گردش خیلی آهسته کار می کووذ.

 سرولر پر  بیریوگ 

 رولر کوره های دوار بیریوگ 

برای سیستم های پمپ مرکزی  PX3-1500 CSG 1گریس 

 مواسب تر است.

 Klüberlub BE 41-1501 معادل خارجی:

 
 

Specifications Methods PX3-1500 CSG 1 PX3-1500 CSG 2 

Base oil type  Semi-synthetic Semi-synthetic 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 1500 1500 

Thickener type  
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 

NLGI Consistency  1 2 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >300 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥250 ≥400 

4 Ball Wear Test, mm ASTM 2266 ≤ 0.55 ≤ 0.55 

Operating Temperature Range  -10 °C to + 200°C -10 °C to + 200°C 

Colour Visual Black Black 

 

  



 

 

 

PX3-500 B2 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

صنعتی پرندکشهرک   
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 بوتون با گراىروی باال گریس

 توضیحات:

س همچویه ایه گری  تولیذ شذه است. بوتونو غلیظ کووذه با گراىروی باال  پایه روغه معذىی مرغوببر  PX3-500 B2  گریس

 است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ. ضذ خوردگیضذ سایش، ی افزودىی های دارا

در صورت کار می کووذ طراحی شذه است.  و محیط مرطوب در دمای باالهایی که  بیریوگ برای گریسکاری PX3-500 B2گریس 

 + درجه ساىتی گراد است.200ثر دمای عملکرد ایه گریس تا کرواىکاری مکرر , حذا 

 
 ویژگی ها:

  کثر  +C 022°عملکرد خوب در دمای باال تا حذا

 بذون ىقطه روب     

 کسیذاسیون  مقاوم در برابر ا

 زىگ زدگیسایش و لز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت تحمل فشار باال 

  مکاىیکی خوبمقاومت 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 هایی که در دمای باال و رطوبت باال کار می  بیریوگ

 کووذ.

 های کورهو ریل  ها چرخ بیریوگ 

 درب کوره ها بیریوگ 

  موجود در فر ها و کوره هاو زىجیر ىوار ىقاله 

 

 

 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-500 B2 PX3-500 B3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

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

Thickener type    Bentonite Clay Bentonite Clay 

Dropping point ASTM D 566  °C none none 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 3 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 265 – 295 220 – 250 

4 Ball Weld Load ASTM D 2296  Kgf ≥250 ≥250 

Operating Temperature Range 
-20 °C to + 160 °C  

(Peak +200 °C) 
-20 °C to + 160 °C  

(Peak +200 °C) 

Color Cream Cream 

 



 

 

 

PX3-500 BG2 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 با گراىروی باال گرافیتی بوتون گریس

 توضیحات:

س همچویه ایه گری  تولیذ شذه است. بوتونو غلیظ کووذه با گراىروی باال  بر پایه روغه معذىی مرغوب PX3-500 BG2  گریس

است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر  میکروىی گرافیتو پودر  ضذ خوردگیضذ سایش، ی افزودىی های دارا

کار می کووذ  و محیط مرطوب در دمای باالهایی که  بیریوگ گریسکاریبرای  PX3-500 BG2گریس  شذن عمر آن می شوىذ.

 + درجه ساىتی گراد است.200ثر دمای عملکرد ایه گریس تا کدر صورت رواىکاری مکرر , حذا طراحی شذه است. 

 
 ویژگی ها:

  کثر  +C 022°عملکرد خوب در دمای باال تا حذا

 بذون ىقطه روب     

 کسیذاسیون  مقاوم در برابر ا

 زىگ زدگیسایش و لز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت تحمل فشار باال 

  مکاىیکی خوبمقاومت 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 هایی که در دمای باال و رطوبت باال کار می  بیریوگ

 کووذ.

 های کورهو ریل  ها چرخ بیریوگ 

 درب کوره ها بیریوگ 

  موجود در فر ها و کوره هاو زىجیر ىوار ىقاله 

 

 

 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-500 BG2 PX3-500 BG3 

Base oil type    Mineral oil Mineral oil 

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

Thickener type    Bentonite Clay Bentonite Clay 

Dropping point ASTM D 566  °C none none 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 3 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 265 – 295 220 – 250 

4 Ball Weld Load ASTM D 2296  Kgf ≥250 ≥250 

Operating Temperature Range 
-20 °C to + 160 °C  

(Peak +200 °C) 
-20 °C to + 160 °C  

(Peak +200 °C) 

Color Black Black 

 



 

 

 

PX3-301 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 چرخ دىذه باز گرافیتی گریس

 توضیحات:

تولیذ شذه  کمپلکس سولفوىات کلسیم و غلیظ کووذه صابون با گراىروی باال بر پایه روغه معذىی مرغوب  PX3-301  گریس

کسیذانEPهمچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های تحمل فشار )  است.  گرافیتو پودر  (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی ا

مخصوص  PX3-301 سیگر است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ. میکروىی

 دىذه های باز کوره های دوار و بال میل های صوایع معادن و فوالد طراحی شذه است. یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

  سایش و پیتیوگدر برابر  دىذهمحافضت از سطح 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 قابلیت اسپری شذن عالی 

  چسبوذگی عالی به سطح دىذه 

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 بسیار ضذ آب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 چرخ دىذه های باز کوره های دوار و بال میل ها 

 سیم بکسل ها 

 

 

 Ceplattyn KG 10 معادل خارجی:

 
 

Specifications Methods PX3-301-500 PX3-301-1100 PX3-301-1500 PX3-301-2500 

Base oil type  Mineral oil Mineral oil Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 500 1100 1500 2500 

Thickener type  
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 

NLGI Consistency  0-00 0-00 0-00 0-00 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >250 °C >250 °C >250 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 

4 Ball Wear Test, mm ASTM 2266 < 0.55 < 0.55 < 0.55 < 0.55 

FZG Scuffing Load Stage DIN 51354 >12 >12 >12 >12 

Operating Temperature Range  -10 to + 180°C -10 to + 180°C 0 to + 180°C +5 to + 180°C 

Colour Visual Black Black Black Black 

 

 



 

 

 

PX3-301 RN 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55واحد خیابان گلستان .   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 لپیوگ چرخ دىذه باز گریس

 توضیحات:

دىذه های آسیب دیذه و افزایش سطح درگیری دىذه ها  که برای ترمیم چرخ واىکار خاص می باشذیک رRN   PX3-301 گریس

کوش شیمیایی با ىقاطی از سطح دىذه که تحت فشار بیشتر هستوذ موجب ایجاد طراحی شذه است.  ایه رواىکار از طریق ایجاد وا

هستوذ ر باال فقط در ىقاط ىاهموار سطح دىذه که تحت فشا در ایه ىقاط می شود.  ایه سایش کوترل شذهی کوترل شذه سایش ها

 سطح دىذه ها و افزایش سطح درگیری می شود.فرایوذ موجب صاف تر شذن  ایه که ذبه وجود می آی

 
 ویژگی ها:

 افزایش سطح درگیری   

 کاهش ىاهمواری های سطح چرخ دىذه ها 

 افزایش طول عمر چرخ دىذه ها 

 قابلیت اسپری شذن عالی 

  چسبوذگی عالی به سطح دىذه 

 دارای گرافیت میکروىی 

 جذول آنالیز:

 

 : کاربرد

  لپیوگ چرخ دىذه های باز 

 

 CEPLATTYN RN معادل خارجی:

 
 

Specifications Methods PX3-301-RN 

Base oil type  Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 500 

Thickener type  Lithium Soap 

NLGI Consistency  00 

Dropping Point  ASTM D 2265 >150 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥500 

FZG Scuffing Load Stage DIN 51354 >12 

Operating Temperature Range  -10 to + 140°C 

Colour Visual Black 

 

 



 

 

 

PX3-302 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 گرافیتی سیم بکسل گریس

 توضیحات:

تولیذ شذه  کمپلکس سولفوىات کلسیم و غلیظ کووذه صابون با گراىروی باال بر پایه روغه معذىی مرغوب  PX3-302  گریس

کسیذانEPهمچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های تحمل فشار )  است.  گرافیتو پودر  (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی ا

مخصوص  PX3-302 سیگر است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ. میکروىی

ایه گریس بسیار ضذ آب است و از  .شرایط جوی قرار دارىذ طراحی شذه استسیم بکسل های فوالدی که در معرض  یرواىکار

 سطح فلز در برابر خوردگی و سایش حفاظت می کوذ.

 
 ویژگی ها:

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت پمپ پذیری خوب 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 محافظت از سطح فلز در برابر سایش و خوردگی 

  چسبوذگی عالی 

  بذون حالل 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

  و زىجیر ها بکسل ها سیمرواىکاری و حفاظت از 

 

 

 
 
 

Specifications Methods PX3-302/00 PX3-302/0 PX3-302/1 PX3-302/2 

Base oil type  Mineral oil Mineral oil Mineral oil Mineral oil 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 500 500 500 500 

Thickener type  
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 
Calcium Sulfonate 

Complex 

NLGI Consistency  00 0 1 2 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >250 °C >250 °C >250 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥315 ≥315 ≥400 ≥500 

Operating Temperature Range  -20 to + 130 °C -20 to + 130 °C -20 to + 150 °C -20 to + 150 °C 

Colour Visual Black Black Black Black 

 

 



 

 

 

PX3-303 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55واحد  خیابان گلستان .  

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 پذیر زیست تجزیه سیم بکسل گریس

 توضیحات:

همچویه ایه گریس دارا ی افزودىی   تولیذ شذه است. بوتونو غلیظ کووذه  با گراىروی باال گیاهیبر پایه روغه   PX3-303  گریس

کسیذانEPهای تحمل فشار ) است که موجب باال رفته سطح  میکروىی و رواىکار های جامذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی ا

سیم بکسل های فوالدی که در معرض  یمخصوص رواىکار PX3-303 سیگر عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

ایه گریس بسیار ضذ آب است و از سطح فلز در برابر خوردگی و سایش حفاظت می  .دارىذ طراحی شذه است شرایط جوی قرار

 کوذ.

 
 ویژگی ها:

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت پمپ پذیری خوب 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 محافظت از سطح فلز در برابر سایش و خوردگی 

  چسبوذگی عالی 

 یر و بذون گرافیتبذون حالل, بذون ق 

  ىگزرد ر 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

  و زىجیر ها سیم بکسل هارواىکاری و حفاطت از 

 

 

 
 
 

Specifications Methods PX3-303/00 PX3-303/0 PX3-303/1 PX3-303/2 

Base oil type  Vegetable oil Vegetable oil Vegetable oil Vegetable oil 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 500 500 500 500 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic Inorganic 

NLGI Consistency  00 0 1 2 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >250 °C >250 °C >250 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 

Operating Temperature Range  -20 to + 130 °C -20 to + 130 °C -20 to + 150 °C -20 to + 150 °C 

Colour Visual Cream Cream Cream Cream 

 

 



 

 

 

PX3-304 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 پذیر زیست تجزیه سیم بکسل گریس

 توضیحات:

همچویه ایه گریس دارا ی افزودىی های تحمل   تولیذ شذه است. بوتونو غلیظ کووذه  گیاهیبر پایه روغه   PX3-304  گریس

کسیذان(، ضذ سایش، EPفشار ) است که موجب باال رفته سطح عملکرد  میکروىی و رواىکار های جامذ ضذ خوردگی و آىتی ا

سیم بکسل های فوالدی که در معرض شرایط  یمخصوص رواىکار PX3-304 سیگر گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.

 ایه گریس بسیار ضذ آب است و از سطح فلز در برابر خوردگی و سایش حفاظت می کوذ. .جوی قرار دارىذ طراحی شذه است

 ویژگی ها: 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت پمپ پذیری خوب 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 محافظت از سطح فلز در برابر سایش و خوردگی 

   خوبچسبوذگی 

 یر و بذون گرافیتبذون حالل, بذون ق 

  ىگزرد ر 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

  و زىجیر ها سیم بکسل هارواىکاری و حفاطت از 

 

 

 
 
 

Specifications Methods PX3-304/00 PX3-304/0 PX3-304/1 PX3-304/2 

Base oil type  Vegetable oil Vegetable oil Vegetable oil Vegetable oil 

Base oil viscosity @ 40 °C, cSt ASTM D 445 170 170 170 170 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic Inorganic 

NLGI Consistency  00 0 1 2 

Dropping Point  ASTM D 2265 >250 °C >250 °C >250 °C >250 °C 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 

Operating Temperature Range  -20 to + 130 °C -20 to + 130 °C -20 to + 150 °C -20 to + 150 °C 

Colour Visual Beige Beige Beige Beige 

 

 



 

 

 

PX3-305 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 رواىکار چرخ دىذه باز 

 توضیحات:

( , ضذ سایش , ضذ خوردگی EPافزودىی های تحمل فشار )و  باال بسیار با گراىروی ىیمه سوتتیکبر پایه روغه   PX3-305 رواىکار

کسیذان  دىذه های باز کوره های دوار و بال میل های صوایع  یمخصوص رواىکار PX3-305 رواىکار .تولیذ شذه استو آىتی ا

ایه رواىکار در مقابل فشار های سوگیه بسیار مقاوم است و میزان سایش دىذه ها را به حذاقل  معادن و فوالد طراحی شذه است.

 رواىکار جامذ , قیر و حالل است.  فاقذ می رساىذ. ایه محصول

 
 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد     +C 102°در دمای باال تا حذا

 سایش و پیتیوگدر برابر  دىذهت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفشار ه قابلیت تحمل 

 قابلیت اسپری شذن عالی 

  چسبوذگی عالی به سطح دىذه 

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 بسیار ضذ آب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 چرخ دىذه های باز کوره های دوار و بال میل ها 

 سیم بکسل ها 

 

 

 معادل خارجی:

 LUBRILOG GEAR FLUID 550 

LUBRILOG GEAR FLUID 1000 

 
 

Specifications Methods PX3-305/550 PX3-305/1000 

Base oil type  Semi-Synthetic Semi-Synthetic 

Viscosity @ 100 °C, cSt ASTM D 445 550 1000 

Viscosity @ 40 °C, cSt  ASTM D 445 ≈17000 ≈25000 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥800 ≥800 

4 Ball Wear Test, mm ASTM 2266 < 0.55 < 0.55 

FZG Scuffing Load Stage DIN 51354 >12 >12 

Flash Point,°C ISO 2592 >= 200 °C >= 200 °C 

Operating Temperature Range  0 to + 120 °C 0 to + 120 °C 

Colour Visual Brown Brown 
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 (JACKING)جکیوگ  متسگریس مخصوص سی

 توضیحات:

و غلیظ کووذه بوتون تولیذ شذه است. همچویه ایه گریس دارای افزودىی های تحمل فشار  گیاهیبر پایه روغه  PX3-307 گریس

(EP) , کسیذان و رواىکار, ضذ سایش , ضذ خوردگی بسیار ضذ آب است و  PX3-307گریس های جامذ میکروىی است.  آىتی ا

ایه گریس تحمل باالیی در  جلوگیری می کوذ.در محیط های مرطوب  چسبوذگی خوبی به سطح فلز دارد , در ىتیجه از خوردگی فلز 

   برابر فشار های سوگیه دارد و از سایش و پیتیوگ جلوگیری می کوذ.

 ویژگی ها: 

 پذیر زیست تجزیه 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت تحمل فشار های سوگیه 

 از سایش و خوردگی جلوگیری می کوذ 

 پمپ پذیری خوب 

  چسبوذگی خوب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 سیستم جکیوگ (JACKING) 

 دىذه های باز 

 هاک غلت 

 یاتاقان ها 

 ویوچ ها 

 

 JET-LUBE JACKING GREASE ECF : معادل خارجی

 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Vegetable oil 

Thickener type    Inorganic 

Dropping point ASTM D566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 2-1  

Worked penetration ASTM D217 60 Dh mm/10 275 – 300 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf 800 

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

Colour Beige 

 



 یه 
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  سیز پایه سرامیکآىتی گریس 

  مخصوظ رواىکاری اىواع اتصاالت رزوه ای

 توضیحات:

تولیذ طذه غیر قابل روب و ررات میکروىی سرامیکی مرغوب و غلیظ کووذه  بر پایه روغه معذىی PX3-401  آىتی سیزگریس 

و جوش خوردگی سطوح فلزی تحت فضار  ذ و از سایصسایص های میکروىی موجود بر سطح فلز را می پوطاىوایه ررات  است.

با کاهص ضریب اصطکاک موجب سهولت در موىتاژ و جذاسازی اتصاالت رزوه ای می  PX3-401گریس  زیاد جلوگیری میکووذ.

 فاظت می کوذ.و از سطح فلز در برابر زىگ زدگی ح از ورود آب جلوگیری کرده و همچویه با آب بوذی ایه اتصاالت طود

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد  +C 0011°در دمای باال تا حذا

 جلوگیری از جوش خوردن رزوه ها    

 سایص و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفضار ه قابلیت تحمل 

 بذون هرگوىه پودر فلزات 

  ضذ آببسیار 

 جدول آنالیز:

 

 کاربرد ها :

 رواىکاری و آب بوذی اتصاالت رزوه ای 

  جلوگیری از جوش خوردگی رزوه ها 

  سهولت در موىتاژ و جذاسازی اتصاالت رزوه ای

تحت فضار و  حتی پس از گزطت زمان طوالىی 

 دمای زیاد.

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Inorganic 

Dropping point ASTM D566  °C None 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 1200 °C  

Color Red 

 

 

 



 یه 
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  گرافیت مس و پایهسیز آىتی گریس 

  مخصوظ رواىکاری اىواع اتصاالت رزوه ای

 توضیحات:

تولیذ  گرافیت مس و میکروىیغیر قابل روب و ررات مرغوب و غلیظ کووذه  بر پایه روغه معذىی PX3-402  آىتی سیزگریس 

و جوش خوردگی سطوح فلزی تحت  ذ و از سایصسایص های میکروىی موجود بر سطح فلز را می پوطاىوایه ررات  طذه است.

با کاهص ضریب اصطکاک موجب سهولت در موىتاژ و جذاسازی اتصاالت رزوه ای  PX3-402گریس  فضار زیاد جلوگیری میکووذ.

 فاظت می کوذ.و از سطح فلز در برابر زىگ زدگی ح از ورود آب جلوگیری کرده و همچویه با آب بوذی ایه اتصاالت می طود

 ویژگی ها:

  کثر  عالیعملکرد  +C 289°در دمای باال تا حذا

  جوش خوردن رزوه هاجلوگیری از 

 ضذ سایص و گالیوگ    

 خوردگی گالواىیکلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سوگیهفضار ه قابلیت تحمل 

 بسیار ضذ آب 

 

 جدول آنالیز:

 

 کاربرد ها :

 رواىکاری و آب بوذی اتصاالت رزوه ای 

  جلوگیری از جوش خوردگی رزوه ها 

  سهولت در موىتاژ و جذاسازی اتصاالت رزوه ای

تحت فضار و  حتی پس از گزطت زمان طوالىی 

 دمای زیاد.

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Inorganic 

Dropping point ASTM D566  °C None 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 

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

Operating Temperature Range -20 °C to + 982 °C  

Color Dark Copper 

 



 یه 
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 ای لوله های حفاری و اتصاالتدوپ پایه مس بر گریس 

 توضیحات:

تولیذ  مس و گرافیت میکروىی و ررات  صابوىی کمپلکسمرغوب و غلیظ کووذه  بر پایه روغه معذىی PX3-403  آىتی سیزگریس 

کایه گریس دارای افزودىی های تحمل فض  طذه است. ررات میکروىی سیذان ىیز می باطذ. ار, ضذ سایص, ضذ خوردگی و آىتی ا

و موجب ایجاد الیه  مس اىعطاف پزیر هستوذ و تحت فضار به صورت صفحات پولکی )فلیک( در آمذه و سطح فلز را می پوطاىوذ

با کاهص ضریب اصطکاک  PX3-403گریس  . جلوگیری می کووذتحت فضار  یطذه و از جوش خوردگی رزوه هاتی های حفاظ

و  از ورود آب جلوگیری کرده و همچویه با آب بوذی ایه اتصاالت موجب سهولت در موىتاژ و جذاسازی اتصاالت رزوه ای می طود

ذ خوردگی و رساىا بودن ایه گریس موجب جلوگیری از خوردگی افزودىی های ض فاظت می کوذ.از سطح فلز در برابر زىگ زدگی ح

 می طوىذ. گالواىیک

 ویژگی ها:

 کاهص اصطکاک 

 جلوگیری از سایص, گالیوگ و جوش خوردگی    

 خوردگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 چسبوذگی عالی به سطح فلز 

 کسیذاسیون  مقاومت عالی در برابر ا

 محیط های قلیایی مقاوم در برابر 

 بسیار ضذ آب (و ضذ گاز ترشH2S) 

 بذون سرب و روی 

 جذول آنالیز:

 

 کاربرد ها :

 رواىکاری اتصاالت رزوه ای لوله های حفاری 
 

  JET-LUBE Kopr-Kote (Oilfield) معادل خارجی:

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Complex soap 

Dropping point ASTM D566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 

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

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf ≥ 620 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C  

Color Copper 
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 دوپ حفاری فضار باال بذون سرب و رویگریس 

 توضیحات:

ی افزودىی ایه گریس دارا تولیذ طذه است.کمپلکس ی صابوى کووذه ی مرغوب و غلیظبر پایه روغه معذى PX3-404  دوپگریس 

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر  و (، ضذ سایص، ضذ خوردگیEPهای تحمل فضار ) آىتی ا

دارای مقادیر زیادی افزودىی جامذ است که با پر کردن ساییذگی ها و فضا   PX3-404همچویه گریس  طذن عمر آن می طوىذ.

 سیگرهای خاظ موجود در ذ. افزودىی وهای خالی بیه رزوه ها به کیپ طذن اتصاالت کمک کرده و از ىضذی جلوگیری می کو

PX3-404  کرده و از سایص, گالیوگ و جوش خوردگی رزوه ها تحت فضار های  با ایجاد فیلم  مستحکم از سطح رزوه ها حفاظت

 سوگیه جلوگیری می کوذ. رساىا بودن ایه گریس موجب جلوگیری از ایجاد پیل گالواىیک و خوردگی توسط الکترولیت ها می طود.   

 ویژگی ها: 

 ی رزوه هاجلوگیری از ىضت   

 کاهص اصطکاک 

 جلوگیری از سایص, گالیوگ و جوش خوردگی 

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 قلیایی های مقاوم در برابر محیط 

 خوردگی گالواىیک لز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ( ضذ گاز ترشH2S) 

 چسبوذگی عالی به سطح فلز 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 رواىکاری و آب بوذی اتصاالت رزوه ای لوله ها 
  ق مطابAPI RP 5A3 

 

  JET-LUBE API-MODIFIED معادل خارجی:

 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Complex Soap 

Dropping point ASTM D 566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 310 – 340 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf 800 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C  

Color Black 
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  حفاری و اتصاالتی لوله هابرای  دوپگریس 

 توضیحات:

ی همچویه ایه گریس دارا  تولیذ طذه است. کمپلکس یصابوى کووذه ی مرغوب و غلیظبر پایه روغه معذى PX3-405  گریس

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و EPافزودىی های تحمل فضار ) (، ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

سطح  از مستحکم با ایجاد فیلم رواىکاری  PX3-405 سیگردر  موجود افزودىی های خاظ طوالىی تر طذن عمر آن می طوىذ.

افزودىی های ضذ  .ذوای سوگیه جلوگیری می کوه تحت فضارو جوش خوردگی رزوه ها  , گالیوگسایص و از کرده رزوه ها حفاظت

    ایجاد پیل گالواىیک و خوردگی توسط الکترولیت ها می طود. جلوگیری از موجب رساىا بودن ایه گریس خوردگی و

 
 ویژگی ها:

 کاهص اصطکاک 

 جلوگیری از سایص, گالیوگ و جوش خوردگی 

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 قلیایی های مقاوم در برابر محیط 

 خوردگی گالواىیک لز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ( ضذ گاز ترشH2S) 

 چسبوذگی عالی به سطح فلز 

 بذون سرب و روی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 ی حفاریاتصاالت رزوه ای لوله ها رواىکاری  
 

  JET-LUBE 21 (OILFIELD) معادل خارجی:

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Complex Soap 

Dropping point ASTM D 566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 310 – 340 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf ≥ 620 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C  

Color Black 
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  اتصاالتحفاری و ی لوله هابرای  دوپگریس 

 توضیحات:

ی همچویه ایه گریس دارا  تولیذ طذه است. کمپلکس یصابوى کووذه ی مرغوب و غلیظبر پایه روغه معذى PX3-406  گریس

کسیذان ,(، ضذ سایص، ضذ خوردگیEPافزودىی های تحمل فضار ) و رواىکار  )زینک( رویو مقادیر زیادی پودر میکروىی  آىتی ا

و  , گالیوگسایص و از کرده سطح رزوه ها حفاظت از مستحکم با ایجاد فیلم رواىکاری  PX3-406 سیگر  .های جامذ دیگر  است

 رساىا بودن ایه گریسافزودىی های ضذ خوردگی و همچویه . ذوای سوگیه جلوگیری می کوه تحت فضارجوش خوردگی رزوه ها 

    ایجاد پیل گالواىیک و خوردگی توسط الکترولیت ها می طود. جلوگیری از موجب

 
 ویژگی ها:

 کاهص اصطکاک 

 جلوگیری از سایص, گالیوگ و جوش خوردگی 

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 قلیایی های مقاوم در برابر محیط 

 خوردگی گالواىیک لز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ( ضذ گاز ترشH2S) 

 چسبوذگی عالی به سطح فلز 

 بذون سرب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 ی حفاریاتصاالت رزوه ای لوله ها رواىکاری  
 

  JET-LUBE Z-50 معادل خارجی:

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Complex Soap 

Dropping point ASTM D 566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1-2 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 275 – 305 

4 Ball Weld Load ASTM D 2596  Kgf ≥ 500 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C  

Color Grey 
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 محافظ برای رزوه های لوله های حفاریگریس 

 توضیحات:

طی اىبار داری و حمل وىقل طراحی شذه در برای حفاظت از رزوه های لوله های حفاری در برابر زىگ زدگی  PX3-407  گریس

  .و از رسیذن رطوبت به سطح فلز جلوگیری میکوذ د و بسیار ضذ آبر چسبوذگی خوبی به سطح فلز دا  PX3-407گریس است. 

 حفاظت می کوذ.ىیز ایه گریس به دلیل قلیایی بودن , از رزوه ها در برابر خوردگی در محیط های اسیذی 

 
 ویژگی ها:

 بسیار ضذ آب 

 مقاوم در برابر خوردگی 

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 چسبوذگی عالی به سطح فلز 

 عمر طوالىی 

 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 ی طی اىبار داری گحفاظت از رزوه ها در برابر خورد

 قلىو حمل و 

 

 JET-LUBE Korr-Guard معادل خارجی:

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Complex Soap 

Dropping point ASTM D 566  °C >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1-0  

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 310 – 375 

Operating Temperature Range -20 °C to + 200 °C  

Color Brown 
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 ب بوذ شیرآالت صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

 طراحی شذه است. در تولیذ ایه گریس از روغه سوتتیکاىواع شیرآالت صوعتی برای آب بوذی و رواىکاری  PX3-506 گریس

(Synthetic)  همچویه، ایه گریس دارای افسودىی های آىتی  .در برابر سوخت و حالل های هیذروکربوی استفاده شذه استمقاوم

کسیذان، ضذ گاز ترش، ضذ خوردگی در برابر حالل های  PX3-506  ذ. گریسىیس می باش معذىی ، و رواىکار های جامذا

 .شودهیذروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی 

 
 ویژگی ها:

 مقاومت بسیار باال در برابر حالل های هیذروکربوی 

 مقاومت عالی در برابر آب و الکل 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 پذیر زیست تجسیه 

 کاهص اصطکاک 

 کرد:  بازه دمای عمل°C 062 تا +°C 02- 

 آنالیز: جذول

 کاربرد ها :

 اىواع شیر آالت صوعتیی و آب بوذ رواىکاری 
 

  خارجی:های معادل 

 JET-LUBE EZY TURN 12 

PLUSCO 506  

 
 
 

Specifications Method Super Soft Bulk Stick 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None None 

NLGI Consistency  1 2 6 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 310 – 340 265 – 295 70 – 100 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥ 620 ≥ 620 ≥ 620 

Operating Temperature Range -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C 

Colour Light Brown Light Brown Light Brown 

 

 



 

 

 

PX3-507 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

پرندکشهرک صنعتی   
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 ب بوذ طیرآالت صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

یه ایه گریس دارای افزودىی های . همچوىی و غلیظ کووذه غیر صابوتی تولیذ طذه استبر پایه روغه سیلیکو  PX3-507گریس 

کسیذان و ضذ خوردگی می باطذآىت حی طذه ت صوعتی طرای و آب بوذی اىواع طیرآالمخصوظ رواىکار PX3-507. گریس ی ا

 ت فضار باال.ار چسبواک و ضذ آب است در ىتیجه قذرت آب بوذی بسیار باالی دارد, حتی تحیس بسیاست. ایه گر

 
 ویژگی ها:

 سیلیکوىی 

  مقاومت عالی در برابر آب 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 کاهص اصطکاک 

 بسیار چسبواک 

 کرد:  بازه دمای عمل°C 052 تا +°C 02- 

 آنالیز: جذول

 کاربرد ها :

 اىواع طیرآالت صوعتی ی و آب بوذ رواىکاری 
 

 

  PLUSCO 507  خارجی: های معادل

 

 

 

 
 
 

Specifications Method PX3-507/1 PX3-507/2 PX3-507/3 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None None 

NLGI Consistency  1 2 3 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 310 – 340 265 – 295 220 – 250 

Operating Temperature Range -40 °C  to +250 °C -40 °C  to +250 °C -40 °C  to +250 °C 

Colour Translucent White Translucent White Translucent White 

 

 



 

 

 

PX3-508 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

پرندکشهرک صنعتی   
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 ب بوذ شیرآالت صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

شیر های دروازه ای و سماوری طراحی شذه است. در  اىواع شیرآالت صوعتی از جمله برای آب بوذی و رواىکاری PX3-508 گریس

همچویه،  .مقاوم در برابر سوخت و حالل های هیذروکربوی استفاده شذه است (Synthetic) تولیذ ایه گریس از روغه سوتتیک

کسیذان، ضذ گاز ترش، ضذ خوردگی،  مذ ىیس می رواىکار های جا میکروىی و دیگر  گرافیتایه گریس دارای افسودىی های آىتی ا

 .در برابر حالل های هیذروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی شود PX3-508 گریس .باشذ

 
 ویژگی ها:

 مقاومت بسیار باال در برابر حالل های هیذروکربوی 

 مقاومت عالی در برابر آب و الکل 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 پذیر زیست تجسیه 

 کاهص اصطکاک 

 کرد:  بازه دمای عمل°C 062 تا +°C 02- 

 آنالیز: جذول

 کاربرد ها :

 اىواع شیرآالت صوعتی ی و آب بوذ رواىکاری 
 

 

  خارجی: های معادل

JET-LUBE EZY-TURN 4 

RS CLARE 601 

ATLANTIC NO:1  

 
 
 

Specifications Method Super Soft Bulk Stick 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None None 

NLGI Consistency  1 2 6 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 310 – 340 265 – 295 70 – 100 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥ 620 ≥ 620 ≥ 620 

Operating Temperature Range -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C 

Colour Black Black Black 

 

 



 

 

 

PX3-511 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

صنعتی پرندکشهرک   
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

  ب بوذ طیرآالت صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

برای رواىکاری و آب بوذی طیر های سماوری، دروازه ای، و توپی که دارای ىضتی خفیفی هستوذ طراحی طذه  PX3-511 گریس

وجود سایص در  .میکروىی استفاده طذه است (PTFE) تفلون و پودر (synthetic) است. در تولیذ ایه گریس از روغه سوتتیک

طیرآالت، موجب ىضتی می طود. ررات ریس تفلون موجود در ایه گریس، با پوطاىذن ساییذگی های میکروىی و جلوگیری از سایص 

کسیذان، ضذ گاز   .ذىبیضتر، موجب جلوگیری از ىضتی می طو  ضذ خوردگی  ترش، وایه گریس همچویه دارای افسودىی های آىتی ا

 .در برابر حالل های هیذروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی شود PX3-511 گریسمی باطذ. 

 
 ویژگی ها:

 مقاومت بسیار باال در برابر حالل های هیذروکربوی 

 جلوگیری از ىضتی تحت فضار باال 

 مقاومت عالی در برابر آب و الکل 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 پزیر زیست تجسیه 

 کاهص اصطکاک 

  کرد:  عملبازه دمای°C 062 تا +°C 02- 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 سماوری ی طیر های دروازه ای ,و آب بوذ رواىکاری 

 و توپی که دارای ىضتی خفیف هستوذ.
 

 Sealweld Total Lube 911 : خارجی های معادل

 
 
 
 
 
 

Specifications Method Bulk Stick 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None 

NLGI Consistency  4 6 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 165 – 195 70 – 100 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥ 620 ≥ 620 

Operating Temperature Range -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C 

Colour Cream Cream 

 

 



 

 

 

PX3-550 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

  ب بوذ طیرآالت صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

هستوذ طراحی طذه  زیادینشتی برای آب بوذی و رواىکاری طیر های دروازه ای، سماوری، و توپی که دارای  PX3-550 گریس 

 .با داىه بوذی های متفاوت استفاده طذه است (PTFE) و پودر تفلون (synthetic) است. در تولیذ ایه گریس از روغه سوتتیک

کسیذان، ضذ گاز ترش، و ضذ خوردگی می باطذ. در طرایطی که ىضتی طیر  PX3-550 همچویه، گریس دارای افسودىی های آىتی ا

در  PX3-550 گریس .بایذ استفاده طود PX3-550 ىمی تواىذ جلو ىضتی را بگیرد، از گریس PX3-511 گریسزیاد می باطذ و 

 .برابر حالل های هیذروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی شود

 ویژگی ها:

 مقاومت بسیار باال در برابر حالل های هیذروکربوی 

 جلوگیری از ىضتی تحت فضار باال 

 مقاومت عالی در برابر آب و الکل 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 پذیر زیست تجسیه 

 کاهص اصطکاک 

  کرد:  عملبازه دمای°C 062 تا +°C 02- 

 جذول آنالیس:

 کاربرد ها :

 سماوری ی طیر های دروازه ای ,و آب بوذ رواىکاری 

 هستوذ. و توپی که دارای ىضتی زیاد
 

 Sealweld 5050 خارجی: های معادل

 

 

 

 
 
 

Specifications Method Bulk Bulk Stick 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None None 

NLGI Consistency  3 4 6 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 200 – 250 165 – 195 70 – 100 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥ 620 ≥ 620 ≥ 620 

Operating Temperature Range -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C 

Colour Green Green Green 

 

 



 

 

 

PX3-602 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 محافظ هادی خطوط اىتقال هواییگریس 

 توضیحات:

گریس دارای افزودىی همچویه ایه  تولیذ شذه است. غیر صابوىیغلیظ کووذه  با کیفیت و معذىیبر پایه روغه  PX3-602گریس 

 گریس می شوىذ. ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد های

در برابر خوردگی و از هادی های خطوط اىتقال هوایی و ه است تولیذ شذ  EN 50326استاىذارد  وجه بهبا ت PX3-602 گریس

کسیذاسیون   می کوذ. حفاظتبی به خوا

 ویژگی ها: 

   آبضذ  

 زىگ زدگی ابر در بر  یلزفح وت از سطظمحاف 

 کسیذاس  ونیمقاوم در برابر ا

  کثر  عالیعملکرد  +C 081°در دمای باال تا حذا

 چسبوذگی خوب 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 در برابر  هادی خطوط اىتقال هواییت از ظمحاف

کسیذاسیون سایش ,   خوردگی و ا
 

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Mineral oil 

Thickener type    Inorganic 

Consistency DIN 51 818 DIN ISO 2137 NLGI- class 2 - 3 

Worked penetration ASTM D 217 60 Dh mm/10 220 – 290 

Dropping Point ASTM D 566  ºC None 

Water resistance    Pass 

Corrosion Resistance ASTM D 1743   Pass 

Operating Temperature Range    -20 ºC to +150 ºC 

 

 

 



 

 

 

PX3-701 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

کی گریس  کلسیم کمپلکس گریذ خورا

 ره حرارت باال با سطح عملکرد عالیگریس چوذ موظو

 توضیحات:

 کمپلکس کلسیمو غلیظ کووذه ظابون با شاخض گراىروی باال  گریذ خوراکی وایتبر پایه روغه  PX3-701گریس چوذ موظوره  

با گریذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان EPی افزودىی های تحمل فشار )همچویه ایه گریس دارا  تولیذ شذه است.

کی  مخطوص  PX3-701 سیگر گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.است که موجب باال رفته سطح عملکرد خورا

 شذه است. یطراح امکان برخورد آن با مواد غذایی وجود داردکه  , اتطاالت, زىجیر ها, محرک ها و هر قطعه ایها بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 بسیار ضذ آب  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 تجهیزات فراوری مواد غذایی 

 جیر ها و ها, اتطاالت, محرک های خطی, زى بیریوگ

رواىکاری هر قطعه ای که احتمال برخورد آن با مواد 

 غذایی وجود دارد.

 گریس کلسیم کمپلکس با دیگر گریس ها از نکته :

آلومیویومی و گریس های جمله گریس های 

سازگاری ىذارد, در ىتیجه قبل از استفاده  لیتیومی

از ایه گریس, محل رواىکاری را کامال پاک کویذ تا از 

 مخلوط شذن ایه گریس ها با هم جلوگیری شود.

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-701/1 PX3-701/2 

Base oil type    White oil White oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 70 70 

Thickener type    Calcium Complex Calcium Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

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

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

(Peak +180 °C) 
-20 °C to + 150 °C  

(Peak +180 °C) 

Color Cream-Light Yellow Cream-Light Yellow 

 

  



 

 

 

PX3-702 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

کی سیلیکون گریس  گریذ خورا

 توضیحات:

ایه گریس برای  تولیذ شذه است. سیلیکاو غلیظ کووذه باال  با گراىروی گریذ خوراکی سیلیکونبر پایه روغه  PX3-702  گریس

 PX3-702و رواىکاری و آب بوذی شیرآالت آب و فاضالب طراحی شذه است.  گریس  او رینگ هارواىکاری سطوح پالستیکی , 

 سیار ضذ آب است و سازگاری خیلی خوبی با پالستیک ها و االستومر ها دارد.ب

 ویژگی ها: 

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد  +C 022°در دمای باال تا حذا

 سازگاری عالی با انوع پالستیک و االستومر ها    

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 بسیار ضذ آب  

 رتقذ 

  آب بوذب عالی 

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

  رواىکاری و آب بوذی او ریوگ ها و دیکر سطوح

 الستیکی

 رواىکاری و آب بوذی شیرآالت 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-702/2 PX3-702/3 

Base oil type    Silicone oil Silicone oil 

Thickener type    Inorganic Inorganic 

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 
-40 °C to + 180 °C  

(Peak +200 °C) 
-40 °C to + 180 °C  

(Peak +200 °C) 

Color Translucent - White Translucent - White 

 



 

 

 

PX3-703 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

صنعتی پرندک شهرک  
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

کی آلومیویوم گریس  کمپلکس گریذ خورا

 با سطح عملکرد عالی وظورهگریس چوذ م

 توضیحات:

 کمپلکس آلومیویومو غلیظ کووذه ظابون با شاخض گراىروی باال  گریذ خوراکی وایتبر پایه روغه  PX3-703گریس چوذ موظوره 

با گریذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان EPی افزودىی های تحمل فشار )همچویه ایه گریس دارا  تولیذ شذه است.

کی  مخطوص  PX3-703 سیگر است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.خورا

 شذه است. یطراح امکان برخورد آن با مواد غذایی وجود داردکه  , اتطاالت, زىجیر ها, محرک ها و هر قطعه ایها بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد     C +150°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 بسیار ضذ آب  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 تجهیزات فراوری مواد غذایی 

 جیر ها و ها, اتطاالت, محرک های خطی, زى بیریوگ

رواىکاری هر قطعه ای که احتمال برخورد آن با مواد 

 غذایی وجود دارد.

 کمپلکس با دیگر گریس ها  آلومیویوم: گریس نکته

و گریس های  کلسیمیاز جمله گریس های 

سازگاری ىذارد, در ىتیجه قبل از استفاده  لیتیومی

از ایه گریس, محل رواىکاری را کامال پاک کویذ تا از 

 مخلوط شذن ایه گریس ها با هم جلوگیری شود.

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-703/1 PX3-703/2 

Base oil type    White oil White oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 70 70 

Thickener type    Aluminium Complex Aluminium Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

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

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

Color White White 

 

  



 

 

 

PX3-704 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

کی آلومیویوم گریس  کمپلکس گریذ خورا

 قابلیت تحمل فشار های سوگیهبا  وظورهگریس چوذ م

 توضیحات:

 کمپلکس آلومیویومو غلیظ کووذه ظابون با شاخض گراىروی باال  گریذ خوراکی وایتبر پایه روغه  PX3-704گریس چوذ موظوره 

با گریذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان EPی افزودىی های تحمل فشار )همچویه ایه گریس دارا  تولیذ شذه است.

کی  مخطوص  PX3-704 سیگر سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ. است که موجب باال رفتهخورا

 شذه است. یطراح امکان برخورد آن با مواد غذایی وجود داردکه  , اتطاالت, زىجیر ها, محرک ها و هر قطعه ایها بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد     +C 051°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سنگینفشار ه قابلیت تحمل 

 بسیار ضذ آب  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 تجهیزات فراوری مواد غذایی 

 جیر ها و ها, اتطاالت, محرک های خطی, زى بیریوگ

رواىکاری هر قطعه ای که احتمال برخورد آن با مواد 

 غذایی وجود دارد.

 کمپلکس با دیگر گریس ها  آلومیویوم: گریس نکته

و گریس های  کلسیمیاز جمله گریس های 

سازگاری ىذارد, در ىتیجه قبل از استفاده  لیتیومی

از ایه گریس, محل رواىکاری را کامال پاک کویذ تا از 

 مخلوط شذن ایه گریس ها با هم جلوگیری شود.

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-704/1 PX3-704/2 

Base oil type    White oil White oil 

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

Thickener type    Aluminium Complex Aluminium Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

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

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

Color Cream-Light Yellow Cream-Light Yellow 
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کی گریس  کلسیم کمپلکس گریذ خورا

 های سوگیهقابلیت تحمل فشار  ره حرارت باال باگریس چوذ موظو

 توضیحات:

 کمپلکس کلسیمو غلیظ کووذه ظابون با شاخض گراىروی باال  گریذ خوراکی وایتبر پایه روغه  PX3-706گریس چوذ موظوره  

با گریذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان EPی افزودىی های تحمل فشار )همچویه ایه گریس دارا  تولیذ شذه است.

کی  مخطوص  PX3-706 سیگر باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.است که موجب خورا

 شذه است. یطراح امکان برخورد آن با مواد غذایی وجود داردکه  , اتطاالت, زىجیر ها, محرک ها و هر قطعه ایها بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

  های سنگینقابلیت تحمل فشار 

 بسیار ضذ آب  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 تجهیزات فراوری مواد غذایی 

 جیر ها و ها, اتطاالت, محرک های خطی, زى بیریوگ

رواىکاری هر قطعه ای که احتمال برخورد آن با مواد 

 غذایی وجود دارد.

 از  : گریس کلسیم کمپلکس با دیگر گریس هانکته

جمله گریس های آلومیویومی و گریس های 

سازگاری ىذارد, در ىتیجه قبل از استفاده  لیتیومی

از ایه گریس, محل رواىکاری را کامال پاک کویذ تا از 

 مخلوط شذن ایه گریس ها با هم جلوگیری شود.

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-702/1 PX3-702/2 

Base oil type    White oil White oil 

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

Thickener type    Calcium Complex Calcium Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

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

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

(Peak +180 °C) 
-20 °C to + 150 °C  

(Peak +180 °C) 

Color Cream-Light Yellow Cream-Light Yellow 

 

  



 

 

 

PX3-801 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

 صوایع هوایی و ىظامیگریس 

  -C65° تا +C200° :ی عملکرد وسیعره با بازه دماگریس چوذ موظو

 توضیحات:

س دارا ی افزودىی همچویه ایه گری  تولیذ طذه است. بوتونو غلیظ کووذه  سوتتیکبر پایه روغه  PX3-801گریس چوذ موظوره  

کسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس و طوالىی تر طذن عمر آن می  های ضذ سایص، ضذ خوردگی و آىتی ا

سریع دارىذ یا که بازه دمای عملکرد وسیع با دور گردش متوسط و  ییها بیریوگ یمخصوظ رواىکار PX3-801 سیگر طوىذ.

   طراحی طذه است.

 ویژگی ها:

  وسیع بازه دمایدر  عالیعملکرد: °C 022+ °C 56-  

 قابلیت تحمل فضار های سوگیه 

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایص و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 مکاىیکی خوب پایذاری 

 بسیار ضذ آب 

 عمر طوالىی 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

  دىذه ها , اتصاالت و محرک رواىکاری بیریوگ ها ,

تحت از جمله  های مختلف که تحت طرایط دطوار

در بازه دمای عملکرد وسیع , فضار های سوگیه و 

 مرطوب کار می کووذ.های محیط 

  بیریوگ چرخ هواپیما 
 ) ارابه فرود ) لوذیوگ گیر 
  و ... هلیکوپتربیریوگ روتو 

 AeroShell Grease 22 معادل خارجی:

 
 Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Synthetic oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 31 

Thickener type    Inorganic 

Dropping point ASTM D566  °C >260 

NLGI Consistency   NLGI- class 2 

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

Operating Temperature Range -65 °C to + 200 °C  

Color Beige 
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 دستگاه مکانیزه حفاری تونل بیرینگ اصلیآب بنذ  گریس

 توضیحات:

این گریس از بیرینگ اصلی  حی شذه است.لی دستگاه مکانیزه حفاری تونل طرابرای آب بنذی بیرینگ اص PX3-H.S.G  گریس

قابلیت پمپ پذیری  PX3-H.S.Gدستگاه حفاظت کرده و از ورود آب, و گرد و خاک به داخل بیرینگ جلوگیری می کنذ. گریس 

فشار و آب بسیار  مقاوم است. این گریس از مواد اولیه تجذیذ پذیر و سازگار با محیط زیست تولیذ شذه خوبی دارد و در مقابل 

 است. 

 ویژگی ها:

 تحت فشار باال قذرت آب بنذی عالی 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت پمپ پذیری خوب 

 تجذیذ پذیر 

 )...چسبنذگی عالی به انواع سطوح )فلزی, بتونی و 

  ضذ حریق 

 جدول آنالیز:

 

 

 

 

 

 

 

Minimum service temperature +10 °C 

Color Black 

Density [kg/m3] 20°C 1150 ± 50 

Penetration, ASTM D 217, mm/10 250 - 295 

4-ball wear DIN 51350:5 [mm] < 0.9 

Water wash out (38°C) ISO 11009 [%] < 5 

Water spray off (38°C) ASTM D4049 [%] < 7 

Water resistance DIN 51807/1 0 

Flash point (base oil) > 285°C 

Biodegradation (base oil) CEC-L-33-A-93 > 90% 
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 دستگاه مکاىیزه حفاری توىل عقبآب بوذ  گریس

 توضیحات:

ایه گریس از دستگاه حفاظت کرده و از  حی شذه است.دستگاه مکاىیزه حفاری توىل طرا عقببرای آب بوذی  PX3-T.S.G  گریس

فشار و آب قابلیت پمپ پذیری خوبی دارد و در مقابل  PX3-T.S.Gجلوگیری می کوذ. گریس  آنورود آب, و گرد و خاک به داخل 

 بسیار  مقاوم است. ایه گریس از مواد اولیه تجذیذ پذیر و سازگار با محیط زیست تولیذ شذه است. 

 ویژگی ها: 

 تحت فشار باال قذرت آب بوذی عالی 

 بسیار ضذ آب 

 قابلیت پمپ پذیری خوب 

 تجذیذ پذیر 

 )...چسبوذگی عالی به اىواع سطوح )فلزی, بتوىی و 

  ضذ حریق 

 جدول آنالیز:

 

 

 

 

 

 

 

Minimum service temperature +10 °C 

Color Black 

Density [kg/m3] 20°C 1200 ± 50 

Penetration, ASTM D 217, mm/10 240 - 260 

4-ball wear DIN 51350:5 [mm] < 0.9 

Water wash out (38°C) ISO 11009 [%] < 5 

Water spray off (38°C) ASTM D4049 [%] < 7 

Water resistance DIN 51807/1 0 

Flash point (base oil) > 285°C 

Biodegradation (base oil) CEC-L-33-A-93 > 90% 
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 دوک ماشیه کمبایه پوبهگریس 

 توضیحات:

همچویه ایه گریس  تولیذ شذه است. و غلیظ کووذه صابون لیتیوم گراىروی پاییهبا  سوتتیکبر پایه روغه  PX3-LS 004گریس 

 دارای افزودىی های ضذ سایش , ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان است که موجب باال رفته سطح عملکرد گریس می شوىذ.

   .طراحی شذه استدوک های ماشیه کمبایه پوبه رواىکاری  یک رواىکار ىیمه مایع است و  مخصوص PX3-LS 004گریس 

 
 ویژگی ها:

  ضذ سایش  

 زىگ زدگی ابر لز در بر فت از سطح ظمحاف 

 قابلیت پمپ پذیری خوب در دمای پاییه 

 کسیذاس  ونیمقاوم در برابر ا

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 ماشیه کمبایه پوبه های  دوک 
 سرعت باال بیریوگ های 

 
 

 
 
 Specifications Methods Conditions Unit Value 

Base oil type    Synthetic oil 

Thickener type    Lithium soap 

Consistency DIN 51 818 DIN ISO 2137 NLGI- class 00 

Viscosity ASTM D 445 @ 100 ºC cSt 4.7 

Worked 
penetration 

 
ASTM D217 

 
60 Dh 

 
mm/10 

   
400 – 430   

Dropping Point ASTM D566  ºC >150 

Water resistance    Pass 

Minimum service temperature -15 °C 

Maximum service temperature 125 °C 

Color Green 
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 های دوار روانکار گرافیتی مخصوص رینگ کوره

 توضیحات:

این . طراحی شذه است و زنجیر ها نکاری رینگ کوره های دوارروا است که  مخصوص مایع نیمه روانکاریک  PX3-150 KL گریس

تولیذ شذه است. همچنین این گریس  غلیظ کننذه غیر صابونی مخصوص با نقطه خود اشتعالی باال وروغن یک محصول بر پایه 

به این گونه است که روغن پایه  PX3-150 KL عملکرد. می باشذ روانکار های جامذ میکرونی و افزودنی های ضذ خوردگی دارای

دمای این روانکار در دمای باال تبخیر می شود و روانکار های جامذ در محل روانکاری باقی مانذه و از سایش جلوگیری می کننذ. 

درجه سانتی گراد است در نتیجه استفاده از این محصول ایمن بوده و موجب آتش سوزی  +445خود آتشگیری این روانکار باالی 

 نمی شود.

 ویژگی ها:

  445 یباال: دمای خود آتش گیری °C+ 

  :1000حذاثر دمای عملکرد برای روانکار جامذ °C+ 

 سایش و زنگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 ای سنگینفشار ه قابلیت تحمل 

 بسیار ضذ آب 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 روانکاری رینگ کوره های دوار 

  روانکاری زنجیر هایی که تحت حرارت باال کار می

 کننذ.

 

 WOLFRACOAT C FLUID  : معادل خارجی

 
 Specifications Methods Conditions Unit Value 

Thickener Type Visual   Inorganic 

NLGI Consistency    000 

Base oil viscosity  ASTM D 445 @ 40 °C cSt (mm²/s) 150 

Auto ignition Temperature ISO 2592  °C >445 

Flash Point ISO 2592  °C >225 

Operating Temperature Range -30 °C to + 1000 °C  

Colour Black 

 

 


