Universal Multi-Service Long Life Bearing Grease

Exaustor do
jet cleaner
Rotação de
3500 rpm
Velocidade
periférica de
1127 m/min

SWEPCO® 121
Tri-Plex
SWEPCO® 121 Tri-Plex Universal Grease é uma graxas lubrificantes de alta performance formulada com sabão complexo de alumínio, óleo base mineral hidratado de
altíssima qualidade e aditivos EP.
Aplicações:
Especialmente recomendada para
aplicações em mancais de rolamento e de deslizamento, buchas e articulações de equipamentos industriais como:
Mancais de ventiladores, exaustores e motores elétricos;
Centrifugas, decanters e laminadores de indústria siderúrgica;
Máquinas-ferramentas, prensas,
fornos, de fundição;
Rolamento de roda ferroviário e de
veículos de carga;
Instalações de transporte.

Excepcional proteção com total versatilidade tanto em baixas e altas
rotações .
Excelente resistência a oxidação,
estabilidade e dispõe de muito boa
capacidade de reversibilidade.

Qualidades e Benefícios:
Excepcional proteção ao desgaste com
uma surpreendente capacidade de suportar carga mesmo sob cargas intermitentes (choques, impactos, etc.).
Isso pela aditivo proprietário “TriPlex” que atua quimicamente na estrutura molecular.
Estável mecanicamente (altíssima resistência ao cisalhamento) o que proporciona uma alta resistência ao envelhecimento (long life) com mínima separação do óleo.

Excelente resistência à lavabilidade por
água: Não emulsifica, Não sai dos mancais de rolamento submetidos a lavagens e apega-se à superfície metálica
mesmo sob jatos em spray de água;

Para todos tipos de rolamentos e mancais;
Temperaturas: –34°C a 190°C /
picos 232°C
Capacidade de carga e impactos >
4.000 N.
Aplicação inclusive por sistemas centralizado;
Excepcional proteção c/ total versatilidade.
Fator de rotação (n x dm) / 380 000
mm x min-1 e 6.000 rpm
Atende aos requisitos de proteção ambiental. Tem todos os seus ingredientes não tóxicos e classificação H2 no
FDA - USDA/NSF/CFIA.

Altíssima proteção anticorrosiva,
Aplicada manualmente e/ou por sistemas de lubrificação centralizada mesmo
sob baixas temperaturas.
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