
LGLS 0

 

 

Plastické mazivo pro nízké           
teploty a podvozky strojů

LGLS 0 je polotekuté plastické mazivo pro podvozky strojů, které bylo 
vyvinuto pro použití v mazacích systémech za nízkých až středně vysokých 
teplot. Bezvodé vápenaté zahušťovadlo v kombinaci s vysoce viskózní 
základní olejovou složkou zaručuje vynikající odolnost vodě, přilnavost a také 
velmi dobrou odolnost proti opotřebení.

• Vynikající čerpatelnost při nízkých až středních teplotách
• Vynikající odolnost proti vodě a ochrana proti korozi
• Vynikající vlastnosti proti opotřebení
• Vynikající přilnavost k povrchům

Typické způsoby použití 

• Stavební stroje
• Těžká terénní vozidla a stroje, jako např. rypadla, kolové nakladače atd.
• Lesní a zemědělské stroje, jako např. vyvážecí traktory, kombajny atd.
• Vozidla pro svoz odpadu
• Kloubové spoje
• Pomaloběžná kluzná a valivá ložiska

Dostupné velikosti balení

Velikost balení Označení

Sud 18 kg LGLS 0/18

Sud 180 kg LGLS 0/180
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Označení LGLS 0/(velikost balení)

Kód DIN 51825 KP0G-40

Třída konzistence NLGI 0

Zahušťovadlo vápenaté, bez vody

Barva červená

Typ základní olejové konzistence minerální olej a polymery

Rozsah provozních teplot –40 až +100°C 

Bod skápnutí IP 396 >120 °C 

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

 
1 370
96

Penetrace podle DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm

 
355–385

Ochrana proti korozi
Emcor: - norma  ISO 11007

 
0-0

Tlak průtoku při –40 °C <1 400 mbar

Vlastnosti EP 
Čtyřkuličkový test, zatížení 
vyvolávající studený svar 
DIN 51350/4

 
 
3 200 N

Technické údaje

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.


