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OKREŚLENIE 
 
COUPLING GREASE jest to smar plastyczny o klasie konsystencji według NLGI zawierającej 
się pomiędzy 0 a  1. Jako zagęszczacz zastosowano polimerowe mydło litowe, a siłę działania 
smaru wzmocniono dodatkami przeciwkorozyjnymi, EP i inhibitorem utleniania. 
 

ZALETY 
 

Smar plastyczny COUPLING GREASE charakteryzuje się doskonałą odpornością na 
odrywanie się od elementów połączeń przekładniowych wirujących z dużymi prędkościami. 
 

ZASTOSOWANIE 
 
Smar plastyczny COUPLING GREASE polecany jest do stosowania we wszystkich 
elastycznych połączeniach określonych przez specyfikacje CG-1, CG-2 i CG-3 wg AGMA dla 
smarów do sprzęgieł podatnych.  Jednocześnie smar ten jest odpowiedni dla tych 
zastosowań, gdzie występują duże lub udarowe obciążenia, a także zanieczyszczenie wodą. 
Wtedy jego doskonała przyczepność gwarantuje przyleganie smaru do smarowanych 
elementów. 
 

NORMY I ZATWIERDZENIA 
 

COUPLING GREASE spełnia następujące normy: 
 DIN 51502 KP 0/1 K-30 
 ISO L-XCCIB 0/1 
 AGMA CG-1, CG-2, CG-3 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie 
Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie. 
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CHARAEKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
 

COUPLING GREASE 
Jednostka Wartość  

typowa 

Wygląd - Kleisty 
Barwa - ciemno 

brązowy 
Klasa konsystencji NLGI - 0/1 
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 10 
Penetracja : 
 po 60 cyklach, 
 po 10 000 cykli 

 
1/10 mm 
% zmiany 

 
360 
10 

Temperatura kroplenia °C > 190 
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 
40 C 

mm2/s 612-748 

Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 
100 C 

mm2/s 30 

Ochrona przed rdzewieniem - wytrzymuje 
Maszyna czterokulowa: 
 średnica skazy 
 wskaźnik zużycia pod obciążeniem 
 obciążenie zespawania 

 
mm 
kG 
kG 

 
0,4 
68 

400 
Maszyna Timken, najwyższe obciążenie niezacierające Lb 40+ 
Separacja oleju na wirówce %(v/v) < 2,0 
Maksymalna temperatura pracy ciągłej °C + 120 
Maksymalna temperatura przy krótkotrwałych 
obciążeniach 

°C + 160 

Minimalna temperatura pompowalności °C -7 
Minimalna temperatura pracy w łożyskach °C  - 23 
Minimalna temperatura pracy w sprzęgłach podatnych °C < - 30 

 


