
LGMT 3

 

 

Univerzální plastické mazivo  
pro průmyslové a automobilové 
aplikace 

LGMT 3 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje zahuštěné lithným 
mýdlem. Toto univerzální plastické mazivo prvotřídní kvality je vhodné pro 
širokou škálu průmyslových a automobilových aplikací vyžadujících tuhé 
plastické mazivo.

• Vynikající ochrana proti korozi
• Vysoká stabilita proti oxidaci v doporučeném rozsahu teplot

Typické způsoby použití

• Ložiska pro průměr hřídele >100 mm
• Ložiska s otáčejícím se vnějším kroužkem
• Aplikace se svislým hřídelem
• Trvale vysoké okolní teploty >35 °C
• Hřídele vrtulí
• Zemědělské stroje
• Ložiska kol osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů
• Velké elektromotory

Velikost balení Označení

Patrona 420 ml LGMT 3.0,4

Plechovka 0,5 kg LGMT 3/0.5

Plechovka 1 kg LGMT 3/1

Plechovka 5 kg LGMT 3/5

Sud  18 kg LGMT 3/18

Sud 50 kg LGMT 3/50

Sud 180 kg LGMT 3/180

Automatické maznice TLMR 

Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)                                                    LGMT 3/MR380B

Řada TLMR 201, náplň 380 ml LGMT 3/MR380

Dostupné velikosti balení



Technické údaje

Označení LGMT 3/(velikost balení)

Kód DIN 51825 K3K-30

Třída konzistence NLGI 3

 Zahušťovadlo lithné 

Barva jantarová 

Typ základní olejové složky minerální

Rozsah provozních teplot –30 až +120 °C  

Bod skápnutí DIN ISO 2176 >180 °C

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

 
125
12

Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm

 
220–250
280 max.

Mechanická stabilita
Stabilita odvalování  
72 hod. při 80 °C, 10–1 mm
Test V2F

 
295 max.
 
'M'

Ochrana proti korozi
Emcor:  – norma  ISO 11007 

– test na odolnost proti vymývání 
vodou

 
0–0
0–0 
 

Odolnost proti vodě
DIN 51 807/1,  
3 hod. při 90 °C

 
 
2 max. 

Separace oleje 
DIN 817,,  
7 dnů při 40 °C, statická, %

 
 
1–3

Mazací schopnost 
R2F,  
test B při 120 °C

 
 
úspěšný výsledek

Koroze mědi 
DIN 51 811

 
2 max. při 130 °C

Životnost plastického maziva pro ložiska 
Test R0F   
životnost L50 při 10 000 min., hod.

1 000 min. při 130 °C  

Řízení mazání

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

Stanovení
konrétních kroků.

Provedení 
navrhovaných kroků.

Opětovné posouzení  
a realizace dalších 
návrhů na zlepšení.

skf.cz  |  skf.cz/mapro  |  skf.cz/mazani

® SKF je registrovaná ochranná známka SKF Group 

© SKF Group 
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani zčásti) 
bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole přesnosti údajů uvedených v této 
publikaci byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, 
nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím uvedených informací.

PUB MP/P8 / CS  ·  srpen 
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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.


