
LMCG 1

 

 Plastické mazivo pro spojky  
s vinutou lineární pružinou
a zubové spojky

LMCG 1 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje zahuštěného 
polyetylenovým zahušťovadlem, které rovněž využívá technologii 
zahušťování lithným komplexem. Plastické mazivo odolává díky svému 
složení vysokým odstředivým silám a točivým momentům u spojek s vinutou 
lineární pružinou a zubových (pružných) spojek, a to i při výskytu silných 
rázových zatížení, nesouososti a vibrací. 

Při vysokých otáčkách je zamezeno unikání plastického maziva, které si zachovává celkově 
velmi stabilní konzistenci. Díky speciálnímu složení přísad je možné použít toto plastické mazivo 
v aplikacích s vysokým zatížením, vysokými točivými momenty, ve vlhkém prostředí a v širokém 
rozsahu otáčkových režimů a teplot. 

• Vynikající odolnost proti separaci olejové složky
• Vysoké zrychlení a velké provozní otáčky
• Vynikající mazání při vysokých točivých momentech
• Velmi dobrá ochrana proti korozi
• Překračuje požadavky AGMA Type CG-1 a AGMA Type CG-2

Typická odvětví 

• Těžký průmysl (těžba, zpracování nerostných surovin, výroba cementu, oceli, buničiny a papíru)
• Námořní průmysl
• Všeobecné strojírenství (petrochemie, energetika atd.) 

Dostupné velikosti balení

Velikost balení Označení

Tuba 35 g LMCG 1/0.035

Patrona 420 ml LMCG 1/0.4

Plechovka 2 kg LMCG 1/2

Sud 18 kg LMCG 1/18

Sud 50 kg LMCG 1/50

Typické způsoby použití 

• Pružné spojky s vinutou lineární pružinou 
a zubové spojky
• Pružné spojky s vinutou lineární pružinou 
a zubové spojky pro náročné provozní 
podmínky
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Označení LMCG 1/(velikost balení)

Kód DIN 51825 GOG1G-0

Třída konzistence NLGI 1

Zahušťovadlo polyetylén

Barva hnědá

Typ základní olejové složky minerální

Rozsah provozních teplot     0 až 120 °C 

Bod skápnutí IP 396 210 °C 

Viskozita základní olejové složky
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
761
44

Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm

 
310–340

Ochrana proti korozi
Emcor: - norma ISO 11007 0–0

Výkonnost EP 
Mechanické opotřebení DIN 
51350/5, 1400 N, mm
Čtyřkuličkový test zatížení 
vyvolávající studený svar DIN 
51350/4

 
 
0,5 max
 
3 200 N 1)

Technické údaje

1)  Typická hodnota

Řízení mazání
Stejně jako asset management posouvá údržbu na vyšší úroveň, také řízení mazání umožňuje 
posuzovat mazací službu ze širšího hlediska. Toto řešení účinně zvyšuje spolehlivost strojů při 
nižších celkových nákladech.

Návrhy na
zlepšení

Návrh a 
implementace

OptimalizaceAudit mazání
Analýza potřeb zákazníka 

v řízení mazání

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5

Posouzení a získání 
celkového přehledu o 
úrovni programu mazání 
trvá obvykle jeden den.

Podrobné posouzení
zpravidla zabere pět dnů 
a jeho výsledkem je 
důkladná analýza 
programu mazání.

Stanovení
konkrétních kroků.

Provedení
navrhovaných kroků.

Opětovné posouzení  
a realizace dalších 
návrhů na zlepšení.


