
ÇOK AMAÇLI RULMAN GRES YAĞI Kısmen sentetik yağa dayanan 
lityum kompleksi yağlama gresi.

Volvo Standardı 1277.2 
+NLGI Standardı GC-LB teknik 
özelliklerini karşılar
Lider araç üreticilerinin teknik özellikleriyle 
uyumlu mükemmel kalite.

Geniş uygulama aralığı
Yağlama noktalarının çoğu için kolay 
depolama ve ideal uygulama güvenliği 
sağlayan tek yağlama gresi

Çok yüksek basınç emilim 
kapasitesi
Korozyona karşı iyi koruma sağlar.

Su iticidir.

Silikon, asit ve reçine içermez.

Ek ürünler Art.-Nr.
Gres yağı pompası 0986 00 
Metal besleme parçası 0986 001 
Zırhlı lastik hortum 0986 002 
Gres yağı tabancası için ağız adaptörü 0986 003 

Kullanım alanları:
Tekerlek rulmanları (aks kutuları), kardan mili 
rulmanları, şanzımanlar, römork kancaları, 
yukarıya doğru açılan arka paneller, 
tekerlek göbekleri, kardan bağlantı 
noktaları, aks ayakları, tekerlek süspansiyon, 
kaldırma ekipmanı, el freni bağlantı 
çubukları, damperli kamyon süspansiyonu, 
yarı römorklar vb. gibi ticari araçlardaki 
orta ile ağır yüklere maruz kalan alanların 
yağlanması için.

Kullanım şekli:
Yağlanacak parçaları temizleyiniz ve 
yağdan arındırınız. Ardından gerekli 
miktarda gres uygulayınız.

Uyarı:
Rot kolu bağlantı noktaları gibi katı 
yağlayıcı içeren yağlama greslerinin 
belirtildiği yağlama noktaları için uygun 
değildir. Bu nedenle ürün no. 08938711, 
çok amaçlı gres II ürününü kullanmanızı 
öneririz.
Ana montaj ve araç üreticilerinin kullanım 
talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla 
bilgi için teknik veri sayfasına bakınız. Dik 
konumda, serin ve kuru bir yerde saklayınız.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. 
Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. 
Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı 
olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. 
Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Art.-Nr. 0893 880 1
Amb./Ad. 1/24

İçerik 400 g

Ambalaj Kartuş Yağlama Mekiği

Sabun bazı Lityum bileşiği

Yağlayıcı kodu KP2N-30

Min./maks. sıcaklık dayanımı -30 ila 140 °C

Renk Sarı/Kahverengi

NLGI derecesi/koşullar 2 / DIN 51818 ile

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar 210 mm2/s / 40°C'de

Min. damlama noktası/koşullar 260 °C / DIN ISO 2176'ya uygun

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar 265-295/ DIN ISO 2137'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü 2800 N

Üretimden itibaren raf ömrü 72 Ay

Yağ bazlı Mineral yağ
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