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Eurol Multisept EP ISO-VG 220 to wysokiej klasy mineralny olej 
przekładniowy opracowany specjalnie do zastosowań w przekładniach 
przemysłowych, takich jak smarowanie ciężkich przekładni zębatych i kół 
zębatych ślimakowych poprzez układy smarowania obiegowego lub 
natryskowego. Eurol Multisept EP ISO-VG 220 posiada dodatki EP 
(Extreme Pressure) o wysokiej odporności na duże i nagłe obciążenia 
przekładni. Eurol Multisept EP ISO-VG 220 chroni części metalowe oraz 
wykonane z metali nieżelaznych przed rdzą i korozją, nawet gdy do 
systemu dostała się woda, ponieważ jest szybko oddzielana od oleju. 
Doskonała kompatybilność z materiałami z których wykonane są 
uszczelniania  zapobiega ewentualnym wyciekom. Eurol Multisept EP 
ISO-VG 220 oferuje doskonałą ochronę przed utlenianiem, przedłuża 
żywotność sprzętu, ma niską tendencję do pienienia i bardzo dobre 
właściwości przeciwzużyciowe. Ponadto zapobiega tworzeniu się osadów 
i szlamu.

Właściwości fizyczne

Performance level
 DIN 51517/3 (CLP)
 AISE (US Steel) 224
 AGMA 9005/E02
 ISO 12925-1 CKD

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa bursztynowa   
Masa właściwa w 20°C 0.886  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 220  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 19  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 95  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 250  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -21  °C ASTM D 97 

Gearbox oils - Mineralny

Opis

Eurol Multisept ISO 220
Mineralny olej do przekładni przemysłowych


