
 

 
 

Opis produktu 

Meropa XL to wysokiej jakości oleje przekładniowe 

odporne na ekstremalne obciążenia, charakteryzujące się 

doskonałą zdolnością przenoszenia obciążeń 

mechanicznych i skuteczną ochroną przed mikrozużyciem. 

Przeznaczone są do użytku w wielu typach przekładni 

przemysłowych i okrętowych oraz w innych 

zastosowaniach  wymagających ochrony przed 

ekstremalnymi obciążeniami  mechanicznymi i udarowymi. 

Formuła Meropa XL zawiera najwyższej jakości oleje 

bazowe  Grupy II, zapewniające optymalną trwałość 

użytkową układu i jego skuteczną ochronę  przed 

zużyciem, odporność na emulgowanie, trwałą stabilność 

oksydacyjną i ochronę przed korozją. 

Korzyści dla klienta 

• Zapewnia odporność na powstawanie mikrowżerów oraz 

optymalną ochronę układu przed zużyciem, co przekłada 

się się ograniczenie kosztów konserwacji i wydłużenie  

sprawności układu. 

• Odpowiednio dobrany skład oleju zapewnia trwałą 

ochronę przed rdzą i korozją, właściwości deemulgujące, 

właściwości przeciwpienne, przyczynia się do poprawy 

wydajności pracy układu 

• Najwyższej jakości oleje bazowe Grupy II oraz 

nowoczesne dodatki uszlachetniające zapewniają 

wysoką stabilność termiczną, chroniąc przekładnię i 

łożyska przed zanieczyszczeniami 

• Wysoka stabilność oksydacyjna przyczynia się do 

ograniczenia wzrostu lepkości oleju w trakcie 

eksploatacji, zapewniając optymalny wydatek energii i 

sprawność układu 

• Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia optymalną lepkość i 

ochronę zarówno podczas pracy w wysokich, jak i 

podczas uruchamiania w niskich temperaturach 

 

 

• Zapewnia odporność na mikrozużycie 

• Zapewnia ochronę przed rdzą i korozją  

• Zapewnia czystość przekładni i łożysk 

• Pomaga ograniczyć wzrost lepkości w trakcie 
eksploatacji 

• Zapewnia optymalną ochronę zarówno w wysokich, 
jak i niskich temperaturach 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

AGMA DIN  

Flender  
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Zalety produktu 



 Meropa® XL ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
 

 
 
© 2015 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v2 20 June 2014  
Meropa

®
 XL 

 

Zastosowania 

• Oleje Meropa XL są wysokiej jakości olejami 

przekładniowymi chroniącymi układ przed 

mikrozużyciem, przeznaczonymi do wielu różnych 

typów przekładni przemysłowych i okrętowych lub 

innych zastosowań , w których występują ekstremalne 

obciążenia mechaniczne i udarowe 

• Oleje Meropa XL zalecane są do: 

- przemysłowych przekładni zamkniętych 

wymagających olejów AGMA EP 

- przemysłowych przekładni zamkniętych 

wymagających olejów DIN 51517 (CLP) 

- smarowania zanurzeniowego, rozbryzgowego, 

obiegowego lub mgłą olejową, odpowiednio do klasy 

lepkości 

- przekładni okrętowych i innych układów, 

wymagających oleju odpornego na ekstremalne 

obciążenie 

 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zatwierdzenia 

• Specyfikacja oleju zatwierdzona dla przekładni 

FLENDER, wer. 13, do przekładni zębatych 

śrubowych, zębatych stożkowych i planetarnych.  

(ISO VG 150 – 460) 

Zgodność ze standardami 

• AGMA EP 9005-E02 (ISO 150, 220, 320, 460)   

• DIN 51517-3 (CLP) 

Przechowywanie i obchodzenie się 
z produktem 

Oleje Meropa XL mają typowy zapach siarki i fosforu, 

charakterystyczny dla przemysłowych olejów 

przekładniowych. Podczas użytkowania zaleca się 

stosowanie dobrej wentylacji. 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  150 220 320 460 

Dopuszczalny okres magazynowania: 60 miesięcy od daty napełnienia, podanej na etykiecie produktu. 

Kod AGMA — 4EP 5EP 6EP 7EP 

Typ oleju bazowego — Mineralny Mineralny Mineralny Mineralny 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
40°C, mm²/s 

ASTM D445 150 220 320 460 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
100°C, mm²/s 

ASTM D445 16,2 22,3 29,7 37,3 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 115 120 124 127 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,856 0,885 0,878 0,897 

Gęstość API ASTM D4052 29,7 28,4 27,3 26,3 

Temperatura płynięcia, °C ASTM D97 -36 -36 -36 -36 

Temperatura zapłonu, °C ASTM D92 250 248 248 247 

FZG A/8,3/90, stopień DIN 51 354/2 >12 >12 >12 >12 

Test odporności na mikrozużycie FZG, 
obciążenie niszczące 

FVA 54 10/ wysokie 10/ wysokie 10/ wysokie 10/ wysokie 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


