
LGHB 2

 

 

Graxa para rolamento de alta 
carga, alta temperatura e alta 
viscosidade SKF

A SKF LGHB 2 é uma graxa de alta viscosidade à base de óleo mineral que usa a 

mais recente tecnologia de sabão de complexo sulfonato de cálcio. Formulada 

para suportar altas temperaturas e cargas extremas, essa graxa é adequada 

para uma ampla variedade de aplicações, especialmente nos segmentos de 

cimento, mineração e metais. Essa graxa não contém aditivos e as propriedades 

de pressão extrema surgem a partir da estrutura do sabão.

• Excelente capacidade de carga básica, proteção contra corrosão  

e antioxidação, mesmo com muita entrada de água

• Suporta picos de temperatura de 200 °C (390 °F)

Aplicações típicas

• Rótulas de aço sobre aço

• Máquinas de papel e celulose

• Peneiras vibratórias de asfalto

• Máquinas de fundição contínuas

• Rolamentos autocompensadores de rolos vedados operando  

em até 150 °C (300 °F)

• Rolamentos de cilindros laminadores na indústria de aço

• Rolos de mastro de empilhadeiras

Tipos de embalagem disponíveis

Embalagem Designação

Cartucho de 420 ml LGHB 2/0.4

Lata de 5 kg LGHB 2/5

Balde de 18 kg LGHB 2/18

Tambor de 50 kg LGHB 2/50

Tambor de 180 kg LGHB 2/180

Lubrificadores acionado a gás  

Série LAGD 60 ml LAGD 60/HB2

Série LAGD 125 ml LAGD 125/HB2

Embalagem Designação

Lubrificadores eletromecânicos  

Série TLSD 125 ml TLSD 125/HB2

Série TLSD refil de 125 ml LGHB 2/SD125

Série TLSD 250 ml TLSD 250/HB2

Série TLSD refil de 250 ml LGHB 2/SD250

Dosador de lubrificante eletromecânico  

Série TLMR 101 refil de 380 ml  
(incluindo a bateria)

 
LGHB 2/MR380B

Série TLMR 201 refil de 380 ml LGHB 2/MR380



Assim como a gestão de ativos melhora a manutenção, uma abordagem voltada para a 

gestão de lubrificação permite que a lubrificação seja encarada a partir de uma perspectiva 

mais abrangente. Este método ajuda a aumentar efetivamente a confiabilidade da máquina 

a um custo geral mais acessível.

Gestão de lubrificação
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Aprimoramento

Projeto e  
Implementação
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Lubrificação SKF

Análise de Necessidades  
de Cliente SKF - Gestão  

de Lubrificação

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
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um dia de avaliação, e 

propicia uma visão geral 

sobre a maturidade do 

programa de lubrificação

Avaliação detalhada. 

Geralmente a auditoria 

dura cinco dias e propicia 

uma análise completa do 

programa de lubrificação
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atividades específicas
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adicionais
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1)  Valor típico

Dados técnicos

Designação LGHB 2/(tamanho da embalagem)

Código DIN 51825 KP2N-20

Classe de consistência NLGI 2

Espessante Sulfonato de  
cálcio complexo

Cor Marrom

Tipo de óleo-base Mineral

Faixa de temperaturas de operação –20 a +150 °C  
(–5 to +300 °F)

Ponto de gota DIN ISO 2176 >220 °C (>430 °F)

Viscosidade do óleo-base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
400–450
26,5

Penetração DIN ISO 2137
60 cursos, 10–1 mm
100 000 cursos, 10–1 mm

 
265–295
–20 a +50 (325 máx.)

Estabilidade mecânica
Estabilidade de rolagem,  
72h a 100 °C, 10–1 mm
Teste V2F

 
 
alteração de –20 a +50
‘M’

Proteção contra a corrosão
Emcor:  – padrão ISO 11007 

– teste de erosão pela água 
–  teste de água salgada  

(100% água do mar)

 
0–0
0–0 

0–0 1)

Resistência à água
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C

 
1 máx.

Separação de óleo 
DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estático, %

 
1–3 a 60 °C (140 °F)

Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de operação B a 120 °C

 
Aprovado a 140 °C (285 °F)

Corrosão de cobre 
DIN 51 811

 
2 máx. 150 °C (300 °F)

Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F  
Vida útil L50 a 10 000 rpm., h

 
 
>1 000 a 130 °C (265 °F)

Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5,  
1 400 N, mm
Teste de quatro esferas, carga de solda  
DIN 51350/4, N

 
 
0,86 1) 

4 000 min.

Corrosão por contato
ASTM D4170 (mg)

 
0 1)


