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HAKKIMIZDA ABOUT US

Koşu ç zg s ndek Ekonom

Almanya garant l “Made n Germany”

Endüstr alanı, tüm şlemler mak nelerden talep etmekted r.
Durma, bekleme süreler veya üret m kayıpları çok büyük b r
mal yet faktörüdür ve bu nedenle mümkün olduğu ölçüde
düşük tutulmalıdır. 400'den fazla endüstr yel ürünümüz le
sanay de tekn k-k myasal problem çözme konusunda uzman
k ş lerden b r y z ve öncüyüzdür. Yağlar, gresler ve macunlar
g b yüksek performanslı yağlayıcıların yanı sıra "k myasal
aletler" ve "k myasal onarım yardımcıları" le s ze maks mum
güven l rl k ve üretkenl ğ hem sunuyoruz hem de garant
ed yoruz. Sonuç olarak se mak neler n z ç n artan güven l rl k
ve azaltılmış bakım mal yetler ortaya çıkmaktadır.

LIQUI MOLY, 1957'den ber Almanya'da üret len en yüksek
kal tey tems l eden b r yapıdır. Megu n maden yağ
çalışmalarının kökler 1847 yılına kadar uzanmaktadır. Sadece
Almanya'da üret yoruz ve ürünler m z dünyanın hemen
hemen tüm ülkeler ne, her zaman ve aynı yüksek kal te
standardında tesl m ed yoruz. Hammadde seç m nden b tm ş
ürünler n tesl matına kadar sıkı kal te standartlarımız ve
kontroller m z mevcuttur. Sadece en kal tel malzemeler le
ürünler m z oluştururuz. Böylece sadece en yüksek kal te s ze
ulaşmış olur. Her k ş rket b rl kte gen ş b r endüstr yel ürün
yelpazes sunmaktadır.

Yüksek kal te düşünces
İster standart ürün talep ed n, stersen z k ş ye özel çözüm
stey n: Ürünler m z kend laboratuvarımızda gel şt r yor, en
zorlu testlere tab tutuyor ve kalıcı kontroller altında
üret yoruz. Çok sayıda endüstr onayımız mevcuttur ve bu
onaylar, ürünler m z n yüksek kal tes n kanıtlamaktadır. DIN
I S O 9 0 0 1 , 1 4 0 0 1 ve 4 5 0 0 1 ' e g ö re t e st e d l m ş ve
sert ﬁkalandırılmıştır. Güvenl k sağlayan ve s z n ç n
karşılığını veren kal te tam olarak buradadır.

Doğal yollarla küresel
kullanılab l rl k
Dünya çapında 125'ten fazla ülkede varlığımız vardır ve çok
yüksek mal mevcud yet , tüm ürün yelpazem z n güven l r b r
küresel tedar k n sağlar. Satış ortaklarımız ve şt rakler m zle
b rl kte, b ze ht yacınız olan her yerde ve her zaman
yanınızdayız. Uluslararası pazarlarda onlarca yıllık
deney m m ze güven duyab l rs n z.

Daha fazla h zmet le katma değer
Yalnızca kna ed c ürünlerde değ l, aynı zamanda yüksek
performanslı, proakt f h zmette de kal te kend n göster r.
B zler, s zler n her zaman yanınızdayız: k ş sel tavs ye ve
b reysel problem çözme le - ster s ten zde ster uygulama
teknoloj s ve laboratuvar aracılığıyla ş rket serv s telefonumuz
aracılığıyla destek talep edeb l rs n z.
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İnanç üzer ne ş b rl ğ
Alman ş rketler nde bağımsız, sah b tarafından yönet len b r
ş rket olarak müşter ler m z ve ortaklarımızla yakın temas
hal ndey z. Kısa karar verme yolları, esnek, hızlı karar vermey
ve harekete geçmey mümkün kılar - bu, s z nle ortaklıkları
mümkün olduğunca ver ml ve başarılı kılar.

HAKKIMIZDA ABOUT US

Non-stop efﬁc ency

Guaranteed made n Germany

Industry places enormous demands on mach nery. Stand st lls, ma ntenance t mes and product on stoppages repre sent a huge cost factor and have to be kept as low as poss ble.
W th the more than 400 ndustr al products n our range, we
are one of the experts for techn cal and chem cal problem-solv ng n ndustry. Heavy-duty lubr cants such as o ls,
greases and pastes as well as “chem cal tools” and “chem cal
repa r a ds” enable us to ensure max mum rel ab l ty and pro duct v ty for you. Th s mproves operat onal rel ab l ty wh le at
the same t me reduc ng costs for the ma ntenance of your
mach nes.

LIQUI MOLY has stood for prem um qual ty made n Germany
s nce 1957. The roots of Megu n M neraloelwerke even stretch
back nto 1847. We produce only n Germany and supply our
products w th the same h gh qual ty standard to almost every
country n the world. That’s because of our str ct qual ty
standards and controls, from select on of the raw mater als
to del very of the ﬁn shed products. Only the very h ghest
qual ty ngred ents make t nto our products. Wh ch means
you only get the very h ghest qual ty. Both compan es offer an
extens ve product range of ndustr al products.

H ghest qual ty standards
Whether a standard product or a custom zed spec al solut on,
we develop our products n our own lab, subject them to the
toughest of tests and manufacture w th constant qual ty con trols. Numerous approvals from ndustry test fy to the h gh
qual ty of our products. We are aud ted and cert ﬁed n com pl ance w th DIN ISO 9001, 14001 and 45001. Qual ty that you
can rely on and pays off for you.

Added value through added serv ce
Qual ty and ut l ty are ev denced not just n conv nc ng products, but also n a strong, proact ve serv ce. We are always
by your s de: w th personal adv ce and nd v dual prob lem-solv ng – whether on your prem ses or from our Appl ca t ons Eng neer ng and Lab v a the techn cal support prov ded
on the ded cated serv ce telephone.

Global ava lab l ty as a matter of course
Our presence n more than 125 countr es around the world,
and the very h gh product ava lab l ty, allow us to ensure a
rel able global supply w th our full product range. Together
w th our sales partners and subs d ary compan es, we w ll
always be there to support you – wherever and whenever you
need us. You can put your trust n our decades of exper ence
on the nternat onal markets.

Partnersh p by conv ct on
As an ndependent, owner-managed company n the German
SME sector, we ma nta n close contacts w th our customers
and partners. Lean dec s on-mak ng processes enable us to
dec de and act ﬂex bly and qu ckly – wh ch makes partnersh p
w th you so efﬁc ent and successful.
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SÖZLÜK GLOSSARY

Kısaltmaların açıklamaları
Explanat on of abbrev at ons
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AF

Ç nko ve kül çermez. Daha yüksek çalışma sıcaklıklarında daha az tortu oluşur.
Free of z nc and ash. Fewer depos ts form at h gh operat ng temperatures.

Al

Alüm nyum sabun. T ksotrop k davranış, suya dayanıklı ve yüksek sıcaklıklar ç n
Alum num soap. Th xotrop c behav or, water-res stant and for h gh temperatures.

Ca

Kals yum sabunu. Yüksek su d renc
Calc um soap. H gh water res stance.

CGL

Korozyona karşı korumalı ve güçlü yapışma özell ğ ne sah p yapışkan yağ.
Adhes ve o l w th corros on protect on and strong adherence.

CGLP

Kızak yağı, CLP + yapışma arttırıcı
Sl deway o l, CLP + adhes on mprover.

CL

Korozyona karşı korumalı hava dolaşımı yağları ve yaşlanma kararlılığı ç n katkı maddeler . DIN 51517 bölüm 2
C rculat ng o l w th corros on protect on and add t ves for res stance to ag ng. DIN 51517 Part 2

CLP

Korozyon korumalı aktarma yağı, yaşlanma kararlılığı ve aşınma koruması ç n katkı maddeler .
Yüksek sürtünme d renc ve y köpürme davranışı. DIN 51517 bölüm 3
Transm ss on o l w th corros on protect on and add t ves for res stance to ag ng and wear protect on.
H gh scufﬁng load capac ty and good foam ng behav or. DIN 51517 Part 3

CLPF

Daha y ac l durum çalışma özell kler ve EP / AW y leşt rmes ç n CLP + katı yağlayıcı.
CLP + sol d lubr cant for better emergency runn ng propert es and EP/AW propert es.

DAB 10

Tıbb beyaz yağ ç n Spes ﬁkasyon Farmakopes 10.
German Pharmacopoe a 10 requ rement for med cal wh te o l.

EP

Aşırı basınç katkısı. Yüksek basınç ve ısı altında metal yüzeylerde koruyucu b r tabaka oluşturur.
Extreme pressure add t ve. Forms a protect ve layer on metal surfaces when under h gh pressure and heat.

F

Katı yağlayıcı
Sol d lubr cant

HC

Paraﬁn bazında yapılan Hydrocrack baz yağı.
Hydrocrack base o l manufactured from parafﬁn.

HEES

Sentet k esterlere dayalı b yoloj k olarak parçalanab len h drol k yağ. Daha yüksek v skoz te ndeks ne sah pt r.
B odegradable hydraul c o l based on synthet c esters. Has a h gher v scos ty ndex.

HLP

DIN 51524 bölüm 2'ye göre korozyon ve aşınma koruması, yaşlanma kararlılığı ç n katkı maddeler ne sah p h drol k yağ.
Hydraul c o l w th corros on protect on and add t ves for res stance to ag ng and wear protect on n accordance
w th DIN 51524 Part 2.

HLPD

HLP+ g b k r, su ve esk yen ürünler askıda tutar ve tortu oluşumunu engeller.
As HLP + keeps d rt, water and ag ng products n suspens on and prevents depos ts.

HVLP

Daha y v skoz te sıcaklık davranışı sağlayan HLP + daha yüksek v skoz te ndeks le aynıdır.
DIN 51524 bölüm 3
As HLP + h gher v scos ty ndex for better v scos ty temperature propert es. DIN 51524 Part 3

HVLP TT

HVLP le aynı + daha y düşük sıcaklık d renc .
As HVLP + better res stance to low temperatures.

HVLPD

HVLP ve HLPD'n n komb nasyonu.
Comb nat on of HVLP and HLPD.

ISO VG

40 ° C'de b r sıvının v skoz tes mm2 / s veya cSt olarak ölçülür.
V scos ty of a l qu d at 40 °C measured n mm 2 /s or cSt.

Karmaşık

Daha kararlı bağlantı, daha yüksek damlama noktası ve daha y yapışma.
More stable comb nat on, h gher drop po nt and better adherence.

L

L tyum sabunu. Gen ş uygulama sıcaklığı, yüksek esneme kararlılığı ve y su d renc .
L th um soap. W de operat ng temperature range, h gh stab l ty to l quefy ng and good water res stance.

SÖZLÜK GLOSSARY

mg KOH/g

Baz sayısı b r m . 1 g yağda bulunan alkal n akt f b leşenler n nötral zasyon kapas tes ne karşılık gelen,
mg c ns nden potasyum h droks t (KOH) m ktarı le tanımlanır.
Un t for base number. Deﬁned by the quant ty of potass um hydrox de (KOH) n mg that corresponds
to the neutral zat on capab l ty of the alkal ne act ve agents conta ned n 1 g of o l.

MoS2

Mol bden d sülfür
Molybdenum sulﬁde

N

Newton

Na

Sodyum sabunu. İy yapışma özell ğ , zayıf su d renc .
Sod um soap. Good adhes ve propert es, poor water res stance.

NSF-H1

Gıda endüstr s ne uygun yağlayıcılar ç n şaret.
Ident ﬁcat on for lubr cants that are su table for use n the food ndustry.

PAO

Pol alfaoleﬁn, sentet k olarak üret len, sıcaklığa ve yaşlanmaya karşı çok kararlı,
tamamen sentet k b r baz yağdır.
Polyalphaoleﬁn s a fully synthet c base o l that s manufactured synthet cally and s very res stant
to temperature and ag ng.

Pol üre

Yüksek sıcaklıklar ç n organ k koyulaştırıcı.
Organ c th ckener for h gh temperatures.

PTFE

Yüksek sıcaklıklar ç n katı pol tetraﬂoroet len yağlayıcı.
Polytetraﬂuorethylene sol d lubr cant for h gh temperatures.

SAE

Otomot v Mühend sler Derneğ . Otomot v endüstr s nde geçerl olan ve dünya çapındak üret c ler tarafından
kullanılan motor ve d şl yağları ç n v skoz te sınıﬂarını bel rt r.
Soc ety of Automot ve Eng neers. Spec ﬁes the v scos ty classes for motor and transm ss on o ls n
the automot ve ndustry that manufacturers across the world must apply.

Sentet k
Ester

Sentet k olarak üret len ve b yoloj k olarak parçalanab len yağlayıcılarda kullanılan baz yağ.
B tk sel yağlardan daha stab ld r.
Base o l that s manufactured synthet cally and s used n b odegradable lubr cants. More stable than vegetable o ls.

Sentet k

Sentet k yapıda üret lm ş ürün.
Synthet cally manufactured product.

TDL

Korozyona karşı korumalı ve yaşlanma kararlılığı ç n katkı maddeler ne sah p, ç nko çermeyen türb n yağı.
Turb ne o l w th corros on protect on and add t ves for res stance to ag ng, z nc-free.

VDL

220 °C son sıkıştırma sıcaklığına kadar p ston ve kanatlı kompresörler ç n kompresör yağı. Yaşlanma kararlı.
DIN 51506
Compressor o l for p stons and vane compressors up to a ﬁnal compress on temperature of 220 °C.
Res stant to ag ng. DIN 51506

VI

v skoz te ndeks . B r yağın v skoz te sıcaklık davranışını tanımlar. VI ne kadar yüksek olursa,
tüm sıcaklık aralığında v skoz tedek değ ş kl k o kadar küçük olur.
V scos ty ndex. Descr bes the v scos ty temperature propert es of an o l. The h gher the VI, the lower the change
n v scos ty over the ent re temperature range.

VKA

Dört top aparatı. Newton c ns nden ver len yüksek basınç altında kayganlığın bel rlenmes .
Four-ball tester. Determ nat on of lubr c ty under h gh pressure, nd cated n Newtons.

Konteyner Conta ner
PF

Yatırma kabı, kap değ şt r l r (1.000 l tre).
Depos t conta ner, conta ner s changed (1,000 l ters).

PU

Pompa kabı, yağ b r kap ç nde tesl m ed l r ve müşter ye pompalanır.
Pump conta ner, o l s suppl ed n the conta ner and pumped out to the customer.

TKW

Tanker malları, talep üzer ne yaklaşık 23.000 l treye kadar m ktar.
Tanker product, quant ty on request up to 23,000 l ters.
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SSS

Farklı yapılara sah p olan h drol k
yağ kal teler (örn. HLP AF le
HLP) b rb r yle karıştırılab l r m ?
Farklı h drol k yağ kal teler , b rkaç st sna dışında b rb rler yle
karıştırılab l r. Farklı yağ kal teler karıştırılırsa, karışımın
kal tes z olduğu kabul ed lmekted r. Parçalanabilen hidrolik
yağlar, ayrıca çinko ve kül içermeyen hidrolik yağlar, bel rl
koşullar altında ç nko sabunu oluşab leceğ nden normal
h drol k yağlarla karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde sonuç
sıkışmış valﬂer ve termal problemler olacaktır. B r s stemde
h drol k yağı değ şt r lecekse, esk yağ le karışmasını önlemek
ç n tüm s stem n yıkanması öner l r.

Farklı yapılara sah p olan baz yağların
karıştırılması: m neral yağ, tam
sentet k pol alfaoleﬁn (PAO),
pol gl kol (PG)?
M neral yağ, tam sentet k PAO le sorunsuz b r şek lde
karıştırılab l r. Pol gl kol k myasal olarak farklıdır ve asla PAO
veya m neral yağ le karıştırılmamalıdır.

"EP2 yağı" ned r?
Geçm şte, lave EP katkı maddeler (EP = aşırı basınç) ve b r
NLGI sınıf 2 (gres n v skoz tes ) çeren m neral bazlı, l tyum
sabunlu çok amaçlı gresler "EP2 gresler " olarak anılırdı,
ancak tekn k olarak doğru olması yeterl değ ld r. B r yağı
tekn k açıdan doğru b r şek lde atamak ç n, aşağıdak ver ler
gerekl d r: baz yağ, sabunlaştırma türü ve sıcaklık aralığı…
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Farklı yağlar b rb r le
karıştırılab l r m ?
Bu yağlar sadece sınırlı oranda karıştırılab l r. Ancak tekn k
olarak aynı se karıştırılab l rler. Burada sabunlaşmaya özel
d kkat göster lmel d r. Herhang b r sorun olmadan
karıştırılab len sabunlaşmalar vardır ve bazıları sadece sınırlı
ölçüde veya zorlukla karıştırılab lenler vardır. Yağlarda b rçok
farklı kal te farkı olduğundan, tavs ye ç n LIQUI MOLY
uygulama teknoloj s le let ş me geçeb l rs n z.

LIQUI MOLY yağları as t ve s l kon
çermez m ?
Evet, tüm LIQUI MOLY yağları as t ve s l kon çermez.

Neden bazı gres türler koyu gr
renkl d r?
B r gres n reng koyu gr yse, baz gres ayrıca katı yağlayıcı katkı
maddes mol bden d sülﬁd le karıştırılmıştır. Katı
yağlayıcıların eklenmes sayes nde gres, zorlu çalışma
koşullarında en y şek lde çalışab l r. Katı yağlayıcı, yataklarda
metal n metale temasını önleyerek aşınma ve sürtünmey
azaltır.

Can d fferent hydraul c o l qual t es be
m xed together (e.g. HLP w th HLP AF)?

Can d fferent greases be
m xed together?

D fferent hydraul c o l qual t es can generally be m xed
together, w th a few except ons. If d fferent o l qual t es are
m xed together, the m xture s assumed to have the poorer
qual ty. B odegradable hydraul c o ls and z nc and ash-free
hydraul c o ls should not be m xed w th normal hydraul c o ls,
as th s can result n the format on of z nc soap under certa n
c rcumstances. Th s would lead to blocked valves and ther mal problems. If the hydraul c o l n a system s to be
changed, t s recommended that the ent re system s ﬂushed
through n order to remove old mpur t es and that m x ng
w th the old o l s avo ded.

Greases can be m xed together under certa n cond t ons. If
the greases are techn cally dent cal, they can be m xed
together. However, part cular attent on must be pa d to the
sapon ﬁcat on here. There are sapon ﬁcat ons that can be
m xed together w thout problem, and others that do not m x
well or m x only under certa n cond t ons. S nce greases d f fer very w dely n terms of qual ty, you can obta n adv ce on
the matter from LIQUI MOLY Appl cat ons Eng neer ng.

Can d fferent base o ls be m xed:
M neral o l, fully synthet c poly-alphaoleﬁns (PAO), polyglycol (PG)?

Yes, all LIQUI MOLY greases are ac d-free and s l cone-free.

M neral o l can be m xed w th fully synthet c PAO w thout
problem. Polyglycol d ffers chem cally and must not under
any c rcumstances be m xed w th PAO or m neral o l.

What s an “EP2 grease”?
Prev ously, m neral-based , l th um sapon ﬁed mult purpose
types of grease w th extra EP (extreme pressure) and an
NLGI Class 2 (cons stency of grease) were descr bed as EP2
greases n most cases, although th s descr pt on s nade quate as a techn cally correct class ﬁcat on. To class fy
grease n a manner wh ch s techn cally correct, a set of data
s requ red wh ch ncludes the follow ng: base o l, type of
sapon ﬁcat on and range of operat ng temperatures.

Are LIQUI MOLY greases ac d-free
and s l cone-free?

Why are some types of grease
dark gray n color?
If the grease s dark gray n color, the base grease w ll have
been blended w th the sol d lubr cant add t ve, molybdenum
d sulﬁde. The sol d lubr cant add t ve allows the grease to
funct on to opt mum effect under extreme operat ng cond t ons. Sol d lubr cant prevents metal-on-metal contact n
bear ngs, wh ch n turn reduces wear and fr ct on.
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FAQ

FAQ

AKTARMA YAĞLARI GEAR OILS

İçer k
Content

M nerall CLP aktarma yağları Gear o ls CLP m neral

VPE Ürün-No.
PU Part-No.

Megu n CLP aktarma yağları...
Yüksek kal tel baz yağlardan ve en modern kükürt-fosfor katkı maddeler nden yapılmış, mükemmel yağlama ve aşınmaya karşı koruma
özell kler ne sah p EP yağlayıcılar. Özell kle s rkülasyonlu yağlamalı büyük s stemler ç n yüksek basınç yükler ne sah p endüstr yel
d şl lerde, makaralı ve kayar yataklarda kullanıma uygundur.
Gearbox o l CLP s an EP lubr cant offer ng excellent lubr cat on and wear-prevent on propert es. Made from h gh qual ty base o ls and
the latest sulphur phosphorus add t ves. Su table for use n ndustr al gearboxes, roller and pla n bear ngs that are exposed to h gh
loads, and n part cular also for large systems w th c rculat on lubr cat on systems.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
CLP 46

CLP 68

CLP 100

CLP 150

VG 46

VG 68

VG 100

VG 150

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

68 mm²/s

100 mm²/s

150 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,9 mm²/s

8,8 mm²/s

11,0 mm²/s

15,0 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

105

102

95

100

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

0,885 g/m³

0,890 g/m³

0,890 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

220 °C

226 °C

240 °C

246 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

-30 °C

-24 °C

-18 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
CLP 220

CLP 320

CLP 460

CLP 680

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

ASTM D 7042-04 220 mm²/s

320 mm²/s

460 mm²/s

680 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 18,8 mm²/s

24 mm²/s

30,3 mm²/s

39,3 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

95

95

94

96

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,895 g/m³

0,900 g/m³

0,900 g/m³

0,910 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

248 °C

244 °C

250 °C

242 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-21 °C

-21 °C

-18 °C

-15 °C

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C
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Megu n CLP 46
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1

8662
8663

Megu n CLP 68
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

4387
6372
9544

Megu n CLP 100
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

6496
6404
9545

Megu n CLP 150
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1

6385
6406

Megu n CLP 220
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

6409
6407
9547

Megu n CLP 320
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
TKW
-

6410
6489
9548
8409

Megu n CLP 460
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

4629
6411
9549
9245
3524

Megu n CLP 680
Aktarma yağları
20 l
1
200 l
1

4837
8664

AKTARMA YAĞLARI GEAR OILS

İçer k
Content

Sentet k (PAO) aktarma yağları CLP Gear o ls CLP synthet c (PAO)

VPE Ürün-no.
PU Part-No.

megol Gearo l Synth ISO VG ...
megol Gearo l Synth, mükemmel yağlama ve aşınmaya karşı koruma özell kler ne sah p tam sentet k EP yağlayıcılardır. Tamamen
sentet k baz yağlardan (PAO/ester) ve kükürt-fosfor bazlı en son katkı teknoloj s nden üret lmekted rler. Megol Gearo l Synth, yüksek
termal ve oks dat f stab l te gereks n mler olan endüstr yel d şl lerde, yüksek basınç yükler ne sah p makaralı ve kaymalı yataklarda,
özell kle s rkülasyonlu yağlamalı büyük s stemlerde kullanıma uygundur. Yüksek performans proﬁl , olası yağlayıcı h zmet ömrü ve
spes ﬁk tüket m neden yle megol Gearo l Synth, rüzgar türb nler nde d şl yağlaması ç n deald r.

megol Gearo l Synth
ISO VG150
20 l
1
9249

megol Gearo l Synth CLP s a fully synthet c EP lubr cant offer ng excellent lubr cat on and wear-prevent on propert es. Made of purely
synthet c base o ls (PAO) and w th the latest sulphur and phosphorus-based add t ve technology. Su table for use n ndustr al gearboxes
w th h gh thermal and ox dat ve stab l ty re qu re ments, roller and pla n bear ngs that are exposed to h gh loads, and n part cular also
for large systems w th c rculat on lubr cat on systems. Due to the extreme h gh performance proﬁle, the poss ble lubr cant endurance
and the spec ﬁc o l consumpt on, t s excellent su table for gear lubr cat on of w nd generators.

megol Gearo l Synth
ISO VG220
20 l
1
9252
200 l
1
8666

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
ISO VG150

ISO VG220

VG 150

VG 220

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 156,3 mm²/s

220 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 21,3 mm²/s

27,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

161

162

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,860 g/m³

0,860 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

230 °C

235 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-42 °C

-42 °C

CLPF Aktarma yağları Gear o ls CLPF
Megu n CLPF 220 Aktarma yağları
Mükemmel yağlama özell kler ne sah p EP yağlayıcılar. Yüksek
kal tel baz yağlardan ve en yen kükürt-fosfor katkı maddeler nden ve
özel olarak stab l ze ed lm ş kollo dal mol bden d sülfürden
yapılmıştır. Özell kle s rkülasyonlu yağlamalı büyük s stemler ç n en
yüksek basınç yükler ne sah p endüstr yel d şl lerde kullanıma
uygundur.
EP lubr cants w th outstand ng lubr cat ng and wear protect on prop ert es. Produced from h gh qual ty base o ls and most modern sul phur-phosphorus-add t ves and spec ally stab l zed molybdenum d sulph de. Su ted for use n ndustr al gears, roller- and pla n bear ngs
w th h gh pressure loads, also espec ally for large plants w th c rcula t on system lubr cat on.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

200 l

1

8670

CLPF 220
ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 220 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 18,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

95

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,895 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

230 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-21 °C

VG 220
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SÜRME VE YATAK YAĞLARI CGLP SLIDEWAY OILS CGLP

İçer k
Content

Megu n sürme yağıCGLP...

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Yağlama yağları CGLP ... mükemmel yağlama özell kler ne sah p yağlayıcılardır. Modern katkı teknoloj s le b rl kte özenle seç lm ş baz
yağlar, karışık sürtünme alanlarında b le opt mum aşınma korumasını garant eder, yapışmayı önler ve maks mum yapışma sağlar.
Yağlama yağları CGLP esas olarak takım tezgahı yağı, kızak yağı ve yüksek performanslı testere çerçeveler n n yağlanması ç n kullanılır.
Özell kle soğutucu yağlayıcılara karşı y emüls ﬁkasyon davranışları le karakter ze ed l rler.

Megu n sürme yağı CGLP 32
20 l
1
2444

Sl deway O ls CGLP... are lubr cants w th outstand ng lubr cat ng propert es. Carefully selected base o ls n comb nat on w th modern
add t ve technology guarantee opt mal wear protect on even n m xed fr ct on areas, prevent st ck-sl p, and prov de h ghest adhes ve
strength. Sl deway o ls CGLP are used pr mar ly as mach ne-tool o l, sl deway o l, and for the lubr cat on of h gh performance sawframes. Espec ally they character zed by the r good de muls fy ng behav or toward cool ng lubr cants.

Megu n sürme yağı CGLP 46
20 l
1
6396
200 l
1
8652

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
CGLP 32

CGLP 46

CGLP 68

CGLP 100

VG 32

VG 46

VG 68

VG 100

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

46 mm²/s

68 mm²/s

100 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 5,5 mm²/s

7,2 mm²/s

9,0 mm²/s

11,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

117

107

105

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

0,880 g/m³

0,885 g/m³

0,890 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

224 °C

216 °C

248 °C

250 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

-24 °C

-21 °C

-21 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
CGLP 220

CGLP 320

CGLP 460

VG 150

VG 220

VG 320

VG 460

ASTM D 7042-04 150 mm²/s

220 mm²/s

320 mm²/s

460 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 14,7 mm²/s

19,5 mm²/s

24,5 mm²/s

31,9 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

97

100

98

100

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,890 g/m³

0,895 g/m³

0,900 g/m³

0,910 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

256 °C

260 °C

260 °C

278 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-18 °C

-18 °C

-18 °C

-18 °C

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C
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Megu n sürme yağı CGLP 100
20 l
1
8653
200 l
1
8654

Megu n sürme yağı CGLP 150
20 l
1
8655
200 l
1
8656

Megu n sürme yağı CGLP 220
20 l
1
6535
200 l
1
8657
PF 1.000 l
1
9536

CGLP 150
ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

Megu n sürme yağı CGLP 68
20 l
1
6677
200 l
1
6511
PF 1.000 l
1
9533
PU 1.000 l
1
9213
TKW
8408

Megu n sürme yağı CGLP 320
20 l
1
8658
200 l
1
8659

Megu n sürme yağı CGLP 460
20 l
1
6495
200 l
1
6391

Teknik Bilgiler
H drol k Yağlar
H drol k yağlarımızın karşıladığı
özell kler ve gereks n mler












Gen ş b r sıcaklık aralığında kullanılab l r
Yaşlanma neden yle oks d yona karşı duyarsızlık
Köpük oluşumunun bastırılması
İy hava tahl ye özell kler
Tüm malzemelere karşı nötrdür - metallere ve
plastomerlere karşı g r şken değ ld r
Suyun hızlı ayrılması ( st snalar har ç)
İy tem zleme gücü
M n mum kayıpla güç aktarımı
Pompayı / s stem yağlar ve korur
Isı dağılımı
Mak ne elemanları arasında sızdırmazlık

Kullanım

DIN standartlarına göre kal te sınıﬂandırması

HLP - H = h drol k yağ L = alaşım P = basınca dayanıklı
ISO VG 46 v skoz te sınıfı, HLP h drol k yağında en büyük paya sah pt r. Endüstr de,
s stemlerde, kaldırma c hazlarında, mob l c hazlarda, araçlarda vb.

• Aşınma koruması (aşırı basınç)
• Oks d yona koruması (yaşlanma d renc )
• Korozyon koruması
• Köpük önley c ler
• İy hava ayrımı

HLPD - Temel HLP + deterjan
Terc hen su veya tortu g b k rden, örneğ n pas ve aşınmadan daha yüksek düzeyde
b r k rlenme beklend ğ nde kullanılır. K r ve su moleküller emüls ﬁye ed l r,
süspans yon hal nde tutulur ve ﬁltreye beslen r.

• Deterjan ve d spers yon
• Tortular ve yapışmalar önlen r
• Çok y yapışma, böylece yapışma-kayma etk s n önler (sürtünme t treş m )
• Sürtünme ve aşınma en aza nd r l r

HVLP - Temel HLP + V = yüksek viskozite indeksi
Bu aynı zamanda çok derecel h drol k yağ olarak da b l nmekted r. Mob l h drol k
s stemler g b ortamda büyük sıcaklık farklılıklarının olab leceğ yerlerde kullanılır.
Bu, b r yukarı ve b r aşağı v skoz te sınıfını kapsar (ISO VG 32-46-68).

• Yüksek v skoz te ndeks , dolayısıyla y v skoz te-sıcaklık davranışı
• Düzgün çalışan veya çok aralıklı karakter
• V skoz te ndeks (VI) genell kle 140'ın üzer nded r
• VI ne kadar yüksek olursa, 40 °C le 100 °C arasındak v skoz tedek düşüş o kadar
düşük olur

HVLP-D - Temel HLP + yüksek v skoz te ndeks ve deterjan
HVLP ve HLPD'n n yukarıdak tüm özell kler n tek b r yağda b rleşt r r.

• HVLP ve HLPD'n n yukarıdak tüm özell kler n tek b r yağda b rleşt r r.

HEES - H drol k Çevre Ester Sentez
B yoloj k olarak parçalanab len h drol k yağ, peyzajın ve suyun korunması
gerekt ğ nde kullanılır. Uyumluluk ç n sızdırmazlık malzemeler n kontrol ed n.

• HVLP karakter ne sah pt r
• 2 çeş t - doymuş ve doymamış (b zde doymamış esterlerle)
• Doymuş> daha y sıcaklık ve oks d yona kararlılığı

AF - külsüz ve ç nkosuz
Özell kle yüksek sıcaklık (yaklaşık> 80 °C) ve yüksek basınç bulunan alanlarda
kullanım ç n. Ağırlıklı olarak endüstr yel sektörde, örneğ n enjeks yon kalıplama
mak neler nde kullanılmaktadır. Geleneksel h drol k yağlardak ç nko katkı maddeler
yaklaşık 80-90 °C'de (ant oks dan) ayrışır ve bu da yağın yaşlanmasına neden olur.
Özel AF h drol k yağları le daha uzun aralıklar çalıştırılab l r.

• AF yağları, h drol k yağlar ç n -AF son ek le tanımlanan kül ve ç nko çermez.
• Yukarıdak n tel kler n tümü kül ve ç nko çermez

→H drol k yağı tanımı (örn. HLP 46), DIN kal te sınıﬂandırmasından (HLP) ve 40 °C'de mm² / s olarak ölçülen v skoz teden (46) oluşur.

Teknik Bilgiler
V skoz te:
V skoz te, b r sıvının ç sürtünmes n n ölçüsüdür. Sıcaklığa çok
bağlı b r yapıdır. V skoz te, yağlama yağlarının en öneml
ﬁz ksel özell ğ d r. B r yağ, v skoz olduğunda yüksek b r
v skoz teye sah pt r ve bunun ters , nce b r yağın v skoz tes
düşüktür. Kullanılan yağın v skoz tes mak nelerde öneml b r
tasarım öğes d r. Bu, d ğerler n n yanı sıra etk ler.
Yataklardak , motorlardak ve d şl kutularındak yağlama
ﬁlm n n kalınlığıdır. Opt mum çalışma v skoz tes 15 le 40
mm²/s arasındadır. ISO VG, endüstr yel yağların v skoz tes n
bel rt r. Endüstr yel yağlar durumunda v skoz te 40 °C'de
ölçülür, örneğ n HLP 46 h drol k yağı durumunda 40 °C'de
v skoz te 46 mm²/s'd r.

V skoz tedek b r değ ş kl k ne anlama geleb l r?
V skoz tede artış
V skoz tede azalma

Yağın oks d yonu
Yağın kayması

Ürün adı

Marka

Onaylar ve öner ler

Megu n h drol k yağı HEES 46

MEGUIN

Mav Engel

Bucher H drol kler

H drol k yağ HLP 46 SG-Z

LIQUI MOLY

Arburg akıtma kalıplama
mak neler , Engel akıtma
kalıplama mak neler ,
Putzme ster WN 022521

Krauss Maffe akıtma kalıplama mak neler

Megu n h drol k yağ HLP 46 AF

MEGUIN

Arburg akıtma mak neler ,
Engel akıtma mak neler ,
Schuler / Müller We ngarten

Krauss Maffe akıtma kalıplama mak neler

Megu n h drol k yağ HLPD 46 AF

MEGUIN

Schuler / Müller We ngarten

HyPER SG1-32

LIQUI MOLY

Bosch Rexroth RDE 90235

HyPER SG1-46

LIQUI MOLY

Bosch Rexroth RDE 90235

HyPER SG1-68

LIQUI MOLY

Bosch Rexroth RDE 90235

Megu n h drol k yağ HLP 46

MEGUIN

Megu n h drol k yağ HVLPD 46

MEGUIN

W ll bald

H drol k yağ HVLPD 46

LIQUI MOLY

W ll bald

Kes c ler ç n tavs ye
Mühend sl k AG mak neler

İçer k
Content

HLP H drol k yağlar Hydraul c o ls HLP

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n HLP H drol k yağ...
H drol k s stemlerde basınçlı akışkan olarak kullanılan m neral yağlar. Yaşlanma d renc n , korozyona karşı korumayı ve EP
özell kler n artırmak ç n akt f b leşenler çer rler. Katkıları neden yle tüm gereks n mler karşılarlar ve esas olarak yüksek termal
stres n meydana geld ğ , suyun korozyona neden olab leceğ ve çalışma koşullarından dolayı pompaları veya h drol k motorları
karma sürtünmede aşınma korumalı yağlar gerekt ren h drol k s stemlerde kullanılırlar.
HLP hydraul c o ls are m neral o ls that are used as pressure ﬂu ds n hydraul c systems. They conta n act ve ngred ents to ncrease
age ng res stance, ant -corros ve propert es and EP propert es. As a result of these add t ves they sat sfy all requ rements and are pr mar ly used n hydraul c systems n wh ch h gh thermal stresses occur, corros on can form due to water and whose pumps or hydraul c
motors requ re o l types w th wear protect on agents for m xed fr ct on as a result of the operat ng cond t ons.

Özell k Feature

Standart
Standard

Megu n H drol k yağ
HLP 10
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

8675
8676
8677
9559

Megu n H drol k yağ
HLP 15
20 l
1
8679
200 l
1
8681

Değer Value
HLP 10

HLP 15

HLP 22

HLP 32

VG 10

VG 15

VG 22

VG 32

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 10 mm²/s

15 mm²/s

22 mm²/s

32 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 2,7 mm²/s

3,5 mm²/s

4,4 mm²/s

5,4 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

108

112

109

102

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,845 g/m³

0,855 g/m³

0,860 g/m³

0,875 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

168 °C

180 °C

210 °C

220 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

-30 °C

-36 °C

-30 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
HLP 46

HLP 68

HLP 100

HLP 150

VG 46

VG 68

VG 100

VG 150

ISO-V skos tätsklasse
ISO-V scos ty class

DIN 51519

V skos tät be 40 °C
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

68 mm²/s

100 mm²/s

150 mm²/s

V skos tät be 100 °C
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,75 mm²/s

8,6 mm²/s

11,1 mm²/s

14,6 mm²/s

V skos täts ndex
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

100

97

95

96

D chte be 15 °C
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

0,885 g/m³

0,890 g/m³

0,890 g/m³

Flammpunkt
Flash po nt

DIN ISO 2592

232 °C

240 °C

260 °C

260 °C

Pourpo nt
Pour po nt

DIN ISO 3016

-27 °C

-27 °C

-18 °C

-15 °C

Megu n H drol k yağ
HLP 22
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

4887
4851
4857
9561
8683

Megu n H drol k yağ
HLP 32
1l
12
5l
4
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

9010
9024
4660
4661
4858
9563
8684
3538

Megu n H drol k yağ
HLP 46
5l
4
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

8685
4724
4874
4859
9565
8686
8410

Megu n H drol k yağ
HLP 68
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

4662
4688
4860
9567
8687
8412

Megu n H drol k yağ
HLP 100
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

6421
8688
6419
9569

Megu n H drol k yağ
HLP 150
20 l
1
8690
200 l
1
6422
PF 1.000 l
1
9571
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İçer k
Content

HLP H drol k yağlar Hydraul c o ls HLP
HLP H drol k yağ 46 SG-Z
Özell k Feature

DIN 51524 bölüm 2'ye ve HLP sınıﬂandırma t p ne göre m neral
h drol k yağ. HLP h drol k yağlar, güç aktarımı ve kontrolü ç n
basınç sıvıları olarak kullanılır. Korozyon korumasının yaşlanma
d renc n ve EP özell kler n artırmak ç n akt f b leşenler çer rler.
Yüksek termal yükler n meydana geld ğ ve su neden yle korozyon
oluşab leceğ s stemler ç n deald r. Modern aşınma koruma
teknoloj s le üret lmekted r.
M neral hydraul c o l correspondent to the class ﬁcat on type HLP acc
DIN 51524 Part 2. HLP hydraul c o ls are used as pressure ﬂu d for
power transm ss on and control. They conta n ngred ents to ncrease
the age ng res stance n the corros on protect on and the EP propert es. Ideally su ted n systems n wh ch h gh thermal loads ar se and n
wh ch corros on due to water can form. W th advanced wear-protect on technology.
Özell kler ve onaylar
Spec ﬁcat ons and approvals
H drol k yağ DIN 51524 kısım 2 HLP 46
H drol k yağ SEB 181 222 HLP 46
Arburg akıtma kalıplama mak neler
Krauss Maffe akıtma kalıplama mak neler
Engel Avusturya akıtma kalıplama mak neler
Putzme ster WN022521

Standart
Standard

Değer Value
HLP 46 SG-Z

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,9 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

105

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

208 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

VG 46

20 l
60 l
205 l
PF 1.000 l

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1
1
1
1

3298
3299
4217
4403

HyPER H drol k Yağlar Hydraul c o ls HyPER
HyPER H drol k yağ SG1-...
B r nc sınıf katkı paket le b rl kte Grup II baz yağlardan yapılan son derece güçlü h drol k yağ. Aşırı saﬂık ve yüksek oks dasyon
korumasının yanı sıra yüksek termal ve h drol t k stab l te le karakter zed r. Yaşlanma d renc n , korozyona karşı korumayı ve EP
özell kler n artırmak ç n en modern akt f b leşenler çer r. Standart HLP h drol k yağlarına kıyasla h drol k b leşenler n öneml
ölçüde azaltılmış aşınma değerler ne sah pt r. Bu aynı zamanda h drol k s stemde daha az arıza olduğu anlamına gel r. H drol k
yağı, standart b r HLP h drol k yağından öneml ölçüde daha uzun b r h zmet ömrüne sah pt r. Optimize edilmiş elastomer
uyumluluğu sayesinde zarar gören hidrolik hortumu problemlerinin önüne geçilir ve daha az sızıntı olmasını sağlar.
Extremely powerful hydraul c o l, made from Group II base o ls, used n comb nat on w th a prem um add t ve package. D st ngu shed by
ts extreme pur ty and ncreased ox dat on protect on as well as h gh thermal and hydrolyt c stab l ty. It conta ns modern agents for ncreas ng res stance to ag ng, corros on protect on and the EP propert es. Best poss ble seal ng compat b l ty. Clearly reduces wear
rates for hydraul c components as compared to standard HLP hydraul c o ls. Th s results n cons derably fewer hydraul c system breakdowns. The hydraul c o l has a cons derably longer serv ce l fet me than a standard HLP hydraul c o l. It causes less leaks and defect ve
hydraul c hoses thanks to the opt m zed elastomer compat b l ty.
Merkmal Feature

Norm Standard

Özell kler ve onaylar
Spec ﬁcat ons and approvals

Wert Value
SG1-32

SG1-46

SG1-68

32

46

68

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

46 mm²/s

68 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 5,5 mm²/s

6,9 mm²/s

9,0 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 3016

108

105

107

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,86 g/m³

0,865 g/m³

0,865 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

216 °C

230 °C

250 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-39 °C

-36 °C

-36 °C

Saﬂık sev yes
Pur ty level

ISO 4406

18/16/12

18/16/12

18/16/12

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C
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Bosch Rexroth RDE 90235
Bosch Rexroth RDE 90245
Parker Den son HF-0, HF-1, HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E
Eaton Broşürü 03-401-2010
F ves-C nc nnat P-68, P-69, P-70
H drol k yağ DIN 51524 bölüm 2 HLP
32/46/68
W ll bald

HyPER H drol k yağ
SG1-32
20 l
1
60 l
1
205 l
1
PU 1.000 l
1

20636
20637
20638
20762

HyPER H drol k yağ
SG1-46
20 l
1
60 l
1
205 l
1
PU 1.000 l
1

20639
20640
20641
20763

HyPER H drol k yağ
SG1-68
20 l
1 20642
205 l
1 20644

Inhalt
Content

HLP… AF H drol k yağlar (külsüz, ç nkosuz)
Hydraul c o ls HLP…AF (ashfree, z ncfree)

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n HLP H drol k yağ ...
H drol k s stemlerde basınç sıvısı olarak kullanılan AF maden yağlar. Yaşlanma d renc n , korozyona karşı korumayı ve EP
özell kler n artırmak ç n akt f b leşenler çer rler. Katkıları neden yle tüm gereks n mler karşılarlar ve esas olarak yüksek
termal yükler n meydana geld ğ , suyun korozyona neden olab leceğ ve pompaları veya h drol k motorları, çalışma koşulları
neden yle karışık sürtünmede aşınma korumalı yağlara ht yaç duyulan h drol k s stemlerde kullanılır. Kül oluşturucu katkı
maddeler çermed kler nden aşırı ısınma durumunda yapışkan tortu oluşumu engellen r.
HLP AF (ashless, z ncfree) hydraul c o ls are m neral o ls that are used as pressure ﬂu ds n hydraul c systems. They conta n act ve n gred ents to ncrease age ng res stance, ant -corros ve propert es and EP propert es. As a result of these add t ves they sat sfy all re qu rements and are pr mar ly used n hydraul c systems n wh ch h gh thermal stresses occur, corros on can form due to water and
whose pumps or hydraul c motors requ re o l types w th wear protect on agents for m xed fr ct on as a result of the operat ng cond t ons.
S nce they are free of ash ng add t ves, they do not form any adhes ve depos ts f overheated.
Özell k Feature

Standart
Standard

HLP 32 AF

HLP 46 AF

HLP 68 AF

VG 10

VG 32

VG 46

VG 68

ASTM D 7042-04 10 mm²/s

32 mm²/s

46 mm²/s

68 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 2,7 mm²/s

5,4 mm²/s

6,75 mm²/s

8,6 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

108

102

100

96

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,845 g/m³

0,870 g/m³

0,880 g/m³

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

160 °C

212 °C

220 °C

222 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

-30 °C

-30 °C

-30 °C

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

Özell kler ve onaylar
Spec ﬁcat ons and approvals

Megu n H drol k yağ
HLP 46 AF
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

8697
6384
9566
9277
8411

Megu n H drol k yağ
HLP 68 AF
20 l
1
6383
200 l
1
8698
PF 1.000 l
1
9568

HLP 46 AF:
Arburg enjeks yon kalıplama mak neler , h drol k yağ DIN 51524 bölüm 2 HLP 46,
h drol k yağ SEB 181 222 HLP 46, Müller-We ngarten, Engel Avusturya enjeks yon kalıplama mak neler

HLPD H drol k yağlar Hydraul c o ls HLPD

Megu n H drol k yağ
HLPD 10
20 l
1
8701
200 l
1
6360

Megu n HLPD H drol k yağ...
Mükemmel EP özell kler ne ve mükemmel yaşlanma ve korozyona karşı koruma kararlılığına sah p h drol k yağlar. Özel katkıları
sayes nde d ğer özell kler bozulmadan bel rl m ktarda suyu bulanıklaştırmadan emeb l rler. Köpürme davranışı ve hava tahl ye
özell kler opt mum şek lde ayarlanır. Spes ﬁk özell kler sayes nde HLPD h drol k yağları, yoğuşma suyunun beklend ğ h drol k
s stemler ç n özell kle uygundur, örn. B. takım tezgahlarında, nşaat mak neler nde ve d ğerler nde.
HLPD hydraul c o ls offer excellent EP propert es and outstand ng age ng and corros on res stance. As a result of the r spec al add t ves
they are capable of absorb ng certa n quant t es of water w thout turb d ty and w thout adversely affect ng any of the r other propert es.
The r foam ng propert es and a r separat on capac ty are adjusted for opt mal performance. Thanks to the r spec ﬁc propert es, HLPD
hydraul c o ls are deal for hydraul c systems that are suscept ble to condensat on, such as mach ne tools, bu ld ng mach nery, etc.
Özell k Feature

Megu n H drol k yağ
HLP 32 AF
20 l
1
8695
200 l
1
8696
PF 1.000 l
1
9564

Değer Value
HLP 10 AF

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

Megu n H drol k yağ
HLP 10 AF
20 l
1
3129
200 l
1
3177

Standart
Standard

Değer Value
HLPD 10

HLPD 22

HLPD 32

HLPD 46

HLPD 68

VG 10

VG 22

VG 32

VG 46

VG 68

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 10 mm²/s

22 mm²/s

32 mm²/s

46 mm²/s

68 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 2,7 mm²/s

4,35 mm²/s

5,4 mm²/s

7,0 mm²/s

8,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

108

105

102

109

99

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,845 g/m³

0,865 g/m³

0,875 g/m³

0,875 g/m³

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

156 °C

210 °C

220 °C

230 °C

240 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-27 °C

-27 °C

-27 °C

-30 °C

-24 °C

Megu n H drol k yağ
HLPD 22
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

8702
6500
9573
9288

Megu n H drol k yağ
HLPD 32
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

4663
4665
9574
9290

Megu n H drol k yağ
HLPD 46
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1
TKW
-

4838
4666
4667
9575
9292
9260

Megu n H drol k yağ
HLPD 68
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

4668
4670
9577
9296
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İçer k
Content

HLPD… AF H drol k yağlar (külsüz, ç nkosuz)
Hydraul c o ls HLPD…AF (ashfree, z ncfree)

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n HLPD 46 AF H drol k yağ
Mükemmel EP özell kler ne ve mükemmel yaşlanma ve korozyona
karşı koruma kararlılığına sah p h drol k yağlar. Özel katkıları
sayes nde d ğer özell kler bozulmadan bel rl m ktarda suyu
bulanıklaştırmadan emeb l rler. Köpürme davranışı ve hava
tahl ye özell kler opt mum şek lde ayarlanır. Spes ﬁk özell kler
sayes nde HLPD h drol k yağları, yoğuşma suyunun beklend ğ
h drol k s stemler ç n özell kle uygundur, örn. B. takım
tezgahlarında, nşaat mak neler nde ve d ğerler nde.
HLPD hydraul c o ls AF are free of z nc, they offer excellent EP propert es and outstand ng age ng and corros on stab l ty. As a result of the r
spec al add t ves they are capable of absorb ng certa n volumes of wa ter w thout turb d ty and w thout any negat ve effect on the r other
propert es. The r foam ng propert es and a r separat on capac ty are
adjusted for opt mal performance. Thanks to the r spec ﬁc propert es,
HLPD hydraul c o ls are deal for hydraul c systems that are suscept ble to condensat on, such as mach ne tools, bu ld ng mach nery, etc.
Özell kler ve onaylar
Spec ﬁcat ons and approvals

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
HLPD 46 AF

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

97

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

230 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-27 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

20 l
200 l
PF 1.000 l

1
1
1

8704
8705
9576

PF 1.000 l

1

9578

VG 46

H drol k yağ DIN 51524 HLPD 46
Müller-We ngarten

Megu n HLPD 68 AF H drol k yağ
Mükemmel EP özell kler ne ve mükemmel yaşlanma ve korozyona
karşı koruma kararlılığına sah p h drol k yağlar. Özel katkıları
sayes nde d ğer özell kler bozulmadan bel rl m ktarda suyu
bulutlanmadan absorbe edeb lmekted r. Köpürme davranışı ve
hava tahl ye özell kler opt mum performans ç n ayarlanmıştır.
Spes ﬁk özell kler sayes nde HLPD h drol k yağları, takım
tezgâhları, nşaat mak neler vb. g b yoğuşma suyunun beklend ğ
h drol k s stemler ç n özell kle uygundur.
Hydraul c o ls w th excellent EP propert es and outstand ng age ng
and corros on stab l ty. As a result of the r spec al add t ves they are
capable of absorb ng certa n volumes of water w thout turb d ty and
w thout any negat ve effect on the r other propert es. The r foam ng
propert es and a r separat on capac ty are adjusted for opt mal perfor mance. Thanks to the r spec ﬁc propert es, HLPD hydraul c o ls are
deal for hydraul c systems that are suscept ble to condensat on, such
as mach ne tools, bu ld ng mach nery, etc.
Özell kler ve onaylar
Spec ﬁcat ons and approvals

HLPD 68 AF
ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 68 mm2/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 8,8 mm2/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,865 g/cm3

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

230 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-24 °C

VG 68

H drol k yağ DIN 51524 HLPD 68

HVLP H drol k yağlar Hydraul c o ls HVLP
Megu n HVLP H drol k yağ...
Yaşlanma önley c , pas, köpük ve aşınma önley c katkı maddeler ve özell kle y v skoz te sıcaklık davranışı çeren h drol k yağı.
Özell kle büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan h drol k s stemlerde kullanılması öner l r. Bu, özell kle aşağıdak ler g b
her türden nşaat mak neler ç n geçerl d r: B. ayrıca Pocla n, Jumbo ve Atlas ekskavatörler ç n.
Hydraul c o l w th age ng, rust, foam and wear prevent ng add t ves and part cularly good v scos tytemperature rat o. Part cularly rec ommended for use n hydraul c systems wh ch are exposed to large temperature ﬂuctuat ons. Th s s espec ally appl cable to all types
of bu ld ng mach nery such as for Pocla n, Jumbo and Atlas excavators.
Özell k Feature

Standart
Standard

6381
8632
6392
9580
9302

Megu n H drol k yağ
HVLP 46
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

4671
6382
6424
9581
9304

Megu n H drol k yağ
HVLP 68
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PU 1.000 l
1

8633
6319
8634
9306

Değer Value
HVLP 32

HVLP 46

HVLP 68

32

46

68

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

46 mm²/s

68 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,55 mm²/s

8,65 mm²/s

11,8 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 3016

165

169

171

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,865 g/m³

0,875 g/m³

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

200 °C

204 °C

204 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-36 °C

-39 °C

-39 °C

20

Megu n H drol k yağ
HVLP 32
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1
PU 1.000 l
1

İçer k
Content

HVLP… AF H drol k yağlar (külsüz, ç nkosuz)
Hydraul c o ls HVLP…AF (ashfree, z ncfree)

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n HVLP 46 AF H drol k yağ
Mükemmel v skoz te sıcaklık davranışına sah p m neral yağ bazlı,
ç nko çermeyen çok derecel h drol k yağ. Bu yağ, özell kle büyük
sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan h drol k s stemler ç n
uygundur. Yağın çerd ğ yaşlanma önley c , pas, köpük ve aşınma
önley c katkı maddeler neden yle özell kle aşırı yüklere maruz
kalan ve dolayısıyla artan aşınmaya neden olan yüksek basınçlı
h drol kler ç n uygundur.
M neral-o l based, z nc-free mult -grade hydraul c o l w th an excel lent v scos ty-temperature rat o. Th s o l s part cularly recommended
for use n hydraul c systems wh ch are exposed to large temperature
ﬂuctuat ons. Due to the age ng, rust, foam ng and wear nh b t ng add t ves conta ned n the o l, t s part cularly su table for h gh-pressure
hydraul cs wh ch are exposed to extreme loads and consequently ex per ence ncreased wear.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

200 l

1

3574

20 l
60 l
200 l
PF 1.000 l
PU 1.000 l

1
1
1
1
1

8714
8715
8716
9583
9419

HVLP 46 AF
ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 8,3 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

157

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

204 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-39 °C

Standart
Standard

Değer Value

VG 46

HVLPD H drol k yağlar Hydraul c o ls HVLPD
Megu n HVLPD 46 H drol k yağ
Yaşlanma, pas, köpük, deterjan ve aşınma önley c katkı maddeler
ve özell kle y v skoz te sıcaklık davranışı le megol Hydraul koel
HVLPD 46. İçerd ğ özel katkılar sayes nde d ğer özell kler n
olumsuz etk lemeden bel rl m ktarda suyu bulandırmadan
emeb l r. Özell kle büyük sıcaklık dalgalanmalarına ve yoğuşmaya
maruz kalan h drol k s stemlerde kullanılması öner l r. Bu,
özellikle Poclain, Jumbo ve Atlas ekskavatörleri dahil olmak üzere
her tür inşaat makinesi için geçerlidir.
megu n Hydraul koel HVLPD 46 features age ng, rust, foam ng, detergent and wear- nh b t ng add t ves and part cularly good v scos ty-temperature propert es. As a result of ts spec al add t ves t s ca pable of absorb ng certa n quant t es of water w thout turb d ty and
w thout adversely affect ng any of ts other propert es. Part cularly
recommended for use n hydraul c systems that are subject to large
ﬂuctuat ons n temperature and the generat on of condensat on. Th s
part cularly appl es to bu ld ng mach nery of all types, nclud ng Po cla n, Jumbo and Atlas excavators.

Özell k Feature

HVLPD 46
ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 8,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

164

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

210 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-36 °C

VG 46
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HİDROLİK YAĞLAR HYDRAULIC OILS

HİDROLİK YAĞLAR HYDRAULIC OILS

HİDROLİK YAĞLAR HYDRAULIC OILS

İçer k
Content

B yo h drol k yağlar Hydraul c o ls b o

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n H drol k yağ HEES ... (b yoloj k olarak parçalanab l r)
HLPD hidrolik yağları, mükemmel EP özellikleri ile olağanüstü yaşlanma ve korozyon direnci sunar. Özel katkıları sayes nde
d ğer özell kler bozulmadan bel rl m ktarda suyu bulanıklaştırmadan emeb l rler. Köpürme davranışı ve hava tahl ye özell kler
uygun değer şek lde ayarlanır. Spes ﬁk özell kler sayes nde HLPD h drol k yağları, yoğuşma suyunun beklend ğ h drol k
s stemler ç n özell kle uygundur, örn. B. takım tezgâhlarında, nşaat mak neler nde ve d ğerler nde.
HLPD hydraul c o ls offer excellent EP propert es and outstand ng age ng and corros on res stance. As a result of the r spec al add t ves
they are capable of absorb ng certa n quant t es of water w thout turb d ty and w thout adversely affect ng any of the r other propert es.
The r foam ng propert es and a r separat on capac ty are adjusted for opt mal performance. Thanks to the r spec ﬁc propert es, HLPD
hydraul c o ls are deal for hydraul c systems that are suscept ble to condensat on, such as mach ne tools, bu ld ng mach nery, etc.
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
HEES 22

HEES 46

VG 22

VG 46

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 26 mm²/s

46 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,4 mm²/s

9,4 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

215

194

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,910 g/m³

0,920 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

274 °C

280 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-42 °C

-45 °C

Megu n H drol k yağ
HEES 22
20 l
1
8719
200 l
1
8720

Megu n H drol k yağ
HEES 46
20 l
1
60 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

8721
8722
8723
9594

Sentet k kompresör yağları Compressor o ls synthet c
LM 497 kompresör yağı SAE 20W-20
Standart
Standard

D ester bazlı sentet k kompresör yağı. Tanınmış kompresör
üret c ler tarafından test ed lm ş ve onaylanmıştır. Son derece
yüksek otomat k tutuşma sıcaklığı. Yüksek oks dasyon kararlılığı
ve opt mum yağlama sağlar.

Özell k Feature
Temel
Base

D ester

Synthet c compressor o l on d ester bas s. Tested and approved by re nowned compressor manufacturers. Extremely h gh self- gn t on
temperature. H gh ox dat on stab l ty and opt mal lubr cat on.

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

20W-20

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 68

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

65 mm²/s

100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

DIN 51562

7,5 mm²/s

20 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

10 l
201 l

1
1

4402
4409

10 l
199 l

1
1

4076
4077

0,974 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

256 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-37 °C

D ester bazlı sentet k kompresör yağı. Tanınmış kompresör
üret c ler tarafından test ed lm ş ve onaylanmıştır. Son derece
yüksek otomat k tutuşma sıcaklığı. Yüksek oks dasyon kararlılığı
ve opt mum yağlama sağlar

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

D ester

Synthet c compressor o l on d ester bas s. Tested and approved by re nowned compressor manufacturers. Extremely h gh self- gn t on
temperature. H gh ox dat on stab l ty and opt mal lubr cat on.

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

30

LM 500 kompresör yağı SAE 30

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C
100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

95 mm²/s
DIN 51562

20 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 20 °C
Alevlenme noktası
Flash po nt
Akma noktası
Pour po nt

22

VG 100

9,05 mm²/s
0,956 g/m³

DIN ISO 2592

252 °C
-36 °C

İçer k
Content

Sentet k kompresör yağları Compressor o ls synthet c

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

LM 750 kompresör yağı SAE 40
Standart
Standard

Tr este bazlı sentet k kompresör yağı. Tanınmış kompresör
üret c ler tarafından test ed lm ş ve onaylanmıştır. Son derece
yüksek kend kend ne tutuşma sıcaklığı, yüksek oks d yona
kararlılığı ve uygun değer yağlama.

Özell k Feature
Temel
Base

Tr ester

Synthet c compressor o l on tr ester bas s. Tested and approved by re nowned compressor manufacturers. Extremely h gh self- gn t on
temperature. H gh ox dat on stab l ty, opt mal lubr cat on.

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

40

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 150

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

145 mm²/s

100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

DIN 51562

13,11 mm²/s

20 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

5l
10 l
195 l

1
1
1

4414
4419
4416

5l
205 l

1
1

20814
20815

20 l
200 l

1
1

9446
9466

0,965 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

266 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-40 °C

Merkmal Feature

Norm Standard

Kompresör yağı B 68
Son teknoloj ürünü, yaşlanmaya karşı yüksek d rençl kompresör
yağı. Özel b r katkı paket le b rl kte sentet k ve grup II baz
yağların komb nasyonu sayes nde çok ver ml d r. Yüksek parlama
noktasına sah pt r, oks d yona karşı çok kararlıdır ve tüm çalışma
koşullarında uygun değer yağlamayı garant eder. Yüksek
kompresör son sıcaklıklarında dah tortu oluşumuna ve
koklaşmaya karşı kompresörün mükemmel korunmasını sağlar.
Tüm yağ s stem n n mükemmel tem zl ğ , onarımları ve arıza
süreler n öneml ölçüde azaltır.
H ghly ag ng-res stant compressor o l n a state of the art formulat on.
Very powerful thanks to the comb nat on of synthet c and group II base
o ls together w th a spec al add t ve package. Has a h gh ﬂash po nt, s
very stable to ox dat on and ensures opt mum lubr cat on under all op erat ng cond t ons. Offers perfect protect on for the compressor
aga nst the format on of carbon and other depos ts even at h gh ﬁnal
compressor temperatures. The excellent cleanl ness of the ent re o l
system drast cally reduces repa rs and down t mes. W th above-aver age demuls ﬁcat on capac ty.

Wert Value

Bas s
Base

Gruppe II
Group II

V skos tätsklasse SAE
V scos ty SAE class

20

ISO-V skos tätsklasse
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 68

V skos tät be 40 °C
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

68 mm²/s

V skos tät be 100 °C
V scos ty at 100 °C

DIN 51562

9,5 mm²/s

D chte be 15 °C
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,865 g/cm³

D chte be 20 °C
Dens ty at 20 °C

0,862 g/cm³

Flammpunkt
Flash po nt

DIN ISO 2592

254 °C

Pourpo nt
Pour po nt

DIN ISO 3016

-36 °C

Kompresör yağları VDL sentet k Compressor o ls VDL synthet c
Megu n özel kompresör yağı VDL 68 HC
P stonlu, v dalı ve çok hücrel kompresörlerde kullanıma uygun,
h drokrak bazlı, DIN 51506'ya göre VDL t p yüksek kal tel
kompresör yağıdır. Çok düşük kalıntı oluşumu ve mükemmel
yaşlanma d renc le sonuçlanan, özel olarak seç lm ş baz
yağlardan ve kanıtlanmış, düşük kül içeriğine sahip katkılardan
yapılmıştır. Megu n Özel Kompresör Yağı VDL 68 HC, gaz
kompresörler nde kullanıldığında da olağanüstü olduğunu
kanıtlamıştır: uzun yağ kullanım ömrü, tem z kompresör ç ve
opt m ze ed lm ş ekonom k kullanım sunar.

Merkmal Feature

ISO-V skos tätsklasse
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 68

H gh-grade compressor o l, type VDL to DIN 51506, manufactured by
hydrocrack ng, su table for use n p ston, screw or sl d ng vane com pressors. It s made of spec ally selected base o ls and t me-tested
add t ves w th a low ash content, wh ch means very l ttle res due s
formed and excellent age ng propert es are ach eved. Megu n spec al
compressor o l VDL 68 HC has proven ts worth for use n gas com pressors. Long ntervals between o l changes, clean compressor nte r ors and opt m zed, econom c use.

V skos tät be 40 °C
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

68 mm²/s

V skos tät be 100 °C
V scos ty at 100 °C

DIN 51562

9,6 mm²/s

V skos täts ndex
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

121

D chte be 15 °C
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,865 g/m³

Norm Standard

Wert Value

Bas s
Base

Gruppe III
Group III

V skos tätsklasse SAE
V scos ty SAE class

20

D chte be 20 °C
Dens ty at 20 °C

0,862 g/cm³

Flammpunkt
Flash po nt

DIN ISO 2592

246 °C

Pourpo nt
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

23

KOMPRESÖR YAĞLARI COMPRESSOR OILS
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KOMPRESÖR YAĞLARI COMPRESSOR OILS

KOMPRESÖR YAĞLARI COMPRESSOR OILS

İçer k
Content

VDL Kompresör yağları Compressor o ls VDL

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n Kompresör Yağı VDL ...
VDL DIN 51506 t p yüksek kal tel kompresör yağları. Mükemmel yaşlanma d renc ve kanıtlanmış katkı maddeler le özel
olarak seç lm ş solvent raﬁnajlarından üret lm şt r. 220°C'ye kadar sıkıştırma uç sıcaklıklarına sah p tüm hava
kompresörler nde kullanıma uygundur.
H gh-grade compressor o l, type VDL DIN 51506. Made of spec ally selected solvent rafﬁnates w th excellent age ng propert es and
t me-tested add t ves. Su table for use n all a r compressors w th ﬁnal compress on temperatures of up to 220 °C.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
VDL 46

VDL 68

VDL 100

VDL 150

VG 46

VG 68

VG 100

VG 150

ASTM D 7042-04 46 mm²/s

68 mm²/s

100 mm²/s

150 mm²/s

ASTM D 7042-04 6,8 mm²/s

8,7 mm²/s

11 mm²/s

14,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

99

94

94

15 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,880 g/m³

0,885 g/m³

0,890 g/m³

0,890 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

224 °C

210 °C

246 °C

260 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

-30 °C

-21 °C

-21 °C

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C
100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

24

Megu n Kompresör yağı
VDL 46
20 l
1
6533
60 l
1
9382
200 l
1
6521
PF 1.000 l
1
9632
Megu n Kompresör yağı
VDL 68
20 l
1
4630
60 l
1
9385
200 l
1
6435
Megu n Kompresör yağı
VDL 100
20 l
1
6438
200 l
1
6436
Megu n Kompresör yağı
VDL 150
20 l
1
6674
200 l
1
4405

İçer k
Content

M nerall Türb n yağları TDL Turb ne o ls TDL m neral

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n Türb n yağı TDL...
Sab t gaz türb nler nde, buhar türb nler nde ve ayrıca jeneratörler, kompresörler, pompalar ve d şl kutuları g b elektr k veya
buhar türb nler le tahr k ed len mak nelerde yağlama ve/veya kontrol amaçlı kullanılan m neral yağlardır. Korozyon korumasını
ve yaşlanmaya karşı d renc artırmak ç n akt f b leşenler çer rler.
TDL... turb ne o ls are m neral o ls that are used for lubr cat on and/or control purposes n stat onary gas turb nes, steam turb nes and
also n electr cal mach nes and mach nes powered by steam turb nes, such as generators, compressors, pumps and transm ss ons.
They conta n act ve ngred ents to ncrease ant -corros ve propert es and age ng res stance.

Özell k Feature

Standart
Standard

Megu n Türb n yağı
TDL 46
20 l
1
8735
200 l
1
6433
TKW
8414

Değer Value
TDL 32

TDL 46

VG 32

VG 46

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

46 mm²/s

100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 5,4 mm²/s

6,9 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

105

15 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/m³

0,880 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

215 °C

220 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

-33 °C

Megu n Türb n yağı
TDL 32
20 l
1
8733
200 l
1
8734

Kalıp Yağları Formwork release o ls
Megu n Kalıp yağları Özel FS 7
Beton ürünler ve sun taş endüstr s nde ve önger lmel beton
üret m nde metal ve ahşap kalıplarda seyrelt lmem ş kullanım
ç n oldukça etk l , emüls ﬁye olmayan b r kalıp yağı. Püskürterek
veya fırçalayarak uygulama. Kalıp, beton dökümünden b rkaç gün
önce veya kısa b r süre önce yağ le nemlend r leb l r. Garant l
kolay ve tem z kalıptan çıkarma, y ayar, kesk n proﬁll kenarlara
sah p pürüzsüz yüzeyler ve en ekonom k kullanım.
A h ghly effect ve non-emuls fy ng form ng o l for non-d luted usage
w th metal and wooden formwork n the concrete art cles and art ﬁc al
stone ndustr es and n the manufactur ng of prestressed concrete.
Appl ed by spray ng or spread ng. The formwork can be wetted w th
the o l a few days before or mmed ately pr or to concret ng. Ensures
easy and clean formwork removal, good sett ng and smooth surfaces
w th sharply proﬁled edges wh le a m n mum of product s requ red.

Özell k Feature

Standart
Standard

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 7,3 mm²/s

100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 2,25 mm²/s

15 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,835 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

120 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

40 ° C'de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 4,6 mm²/s

100 ° C'de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 1,65 mm²/s

15 ° C'de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,82 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

142 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

Değer Value

20 l
200 l
PF 1.000 l

1
1
1

8748
8749
9651

20 l
200 l
PF 1.000 l

1
1
1

8750
6886
9652

Megu n Kalıp yağları FSE 4
Ahşap, sunta ve çel k kalıplar ç n nce, emüls yon oluşturmayan
beton kalıp ayırıcı. Esas olarak çevreye yayılmasından
korkulduğunda kullanılır, örn. B. kuyularda, kanal zasyon arıtma
tes sler nde, nşaat mühend sl ğ nde. Püskürtme veya fırça le
kalıba eş t ve nce b r şek lde uygulanır. En ekonom k kullanım le
kesk n proﬁll kenarlara sah p pürüzsüz yüzeyler n yanı sıra kolay
ve tem z kalıptan çıkarma garant s .
Megu n form ng o l FSE 4 s a low-v scos ty, non-emuls fy ng concrete
demould ng agent for wooden, part cle board and steel formwork. It s
predom nantly used when contact w th the env ronment s feared n
appl cat ons such as well, sewage farm, bu ld ng, c v l and under ground construct on. A th n coat ng of Megu n form ng o l FSE 4 s appl ed evenly on the formwork by spray ng or spread ng. Ensures easy
and clean formwork removal and smooth surfaces w th sharply pro ﬁled edges wh le a m n mum of product s requ red.
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İçer k
Content

Kalıp yağları Formwork release o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n kalıp yağlar suda çözünür
İnşaat mühend sl ğ ve beton ürünler endüstr s nde ana uygulama
alanı olan emüls ﬁye ed leb l r b r ayırıcı yağ. Öncelikli olarak
ahşap kalıp ile kullanım için tasarlanmıştır. Metal kalıp
durumunda, genell kle sadece parçalar kalıptan hemen
çıkarılmazsa, bunun yer ne buhar banyosunda forma
yerleşt r l rse kullanın. Yen veya nad ren kullanılan kalıp tahtaları
ç n 1 kısım yağa 10 kısım su karıştırma oranı öner l r. B rkaç kez
kullanılmış ve zaten yağ le y ce ıslanmış olan kalıp tahtaları ç n 1
kısım yağın 20 kısım suya karışım oranı yeterl d r. Yağın
karıştırılan suya karıştırılmasıyla emülsiyon hazırlanır.
Emüls yonun mümkünse beton dökümünden kısa b r süre önce
fırça veya püskürtme le uygulanması. Suda çözünür kalıp yağının
kullanımı, kalıbın kolay ve tem z b r şek lde çıkarılmasını, y
oturmasını ve en ekonom k kullanım le pürüzsüz yüzeyler sağlar.
megu n Schaloel s an emuls ﬁable release o l w th ts ma n appl ca t on n bu ld ng construct on, c v l and underground eng neer ng and n
the concrete art cles ndustry. It s pr mar ly des gned for use w th
wooden formwork. It s generally only used w th metal formwork f the
parts are not removed from the formwork stra ght away but are left to
set n the mould n a steam bath. A m x ng rat o of 1 part o l to 10 parts
water s recommended as the concentrat on for use w th new form work boards or others that have been l ttle used. A m x ng rat o of 1
part o l to 20 parts water s sufﬁc ent for formwork boards that have
been used frequently and have been saturated several t mes w th o l.
The emuls on s prepared by st rr ng the o l n the m x ng water. It s
appl ed by spread ng or spray ng, f poss ble shortly before the con cret ng takes place. The use of water-soluble form ng o l allows the
formwork to be removed eas ly and cleanly, good sett ng and smooth
surfaces and requ res very low consumpt on.
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Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,895 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

160 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-27 °C

20 l
200 l
PF 1.000 l

1
1
1

8751
6676
9595

YENİ/
NEW!

Asfalt ve beton ayırıcı maddeler Asphalt and concrete release agent

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n Ayırıcı yağ WT01 S
Mükemmel yapışmazlık özell kler ne sah p, b yoloj k olarak
parçalanab len evrensel kalıp ayırıcıdır.
Asfalt ayırıcı olarak kullanın
Megu n ayırıcı yağ WT01 S nce b r şek lde uygulanır ancak kuru ve
tem z yüzey b r sprey c hazı (nozul tutucu veya yüksek
performanslı sprey), last k s lecek, fırça veya bez le kaplanır.
Fazlalık, last k b r s lecek veya bezle çıkarılmalıdır. Megu n ayırıcı
yağ WT01 S kullanıma hazırdır ve su le ncelt lmemel d r.
Tem zl k maddes olarak kullanın
Megu n ayırıcı yap WT01 S, çevre dostu özell kler sayes nde nşaat
mak neler ve ek pmanlarının tem zl ğ ve bakımı ç n de uygundur.
İnşaat mak neler n ve ek pmanlarını tem z tutmak ç n, Megu n
ayırıcı yağ WT01 S, ek pman kullanılmadan önce günlük olarak
püskürtülür veya uygulanır. Bu, asfaltın veya harcın sertleşmes n
büyük ölçüde önler ve çıkarılmasını çok daha kolay hale get r r.
Kalıp yağı olarak kullanın
Ahşap, çel k ve plast kten yapılmış em c ve em c olmayan kalıplar
ç n uygundur. Malzeme yüzeyler n n k rlenmemes ç n yüzeyler
tem z ve kuru olmalıdır. Megu n ayırıcı yağ WT01 S, kalıptan
çıkarılan beton yüzey n em c l ğ n azaltmaz. B. sıvalar, normal
yüzey hazırlıkları le yapılab l r. Burada kaplama malzemes ç n
üret c n n tal matlarına uyulmalıdır.

Özell k Feature

Standart
Standard

20 °C’de v skoz te
V scos ty at 20 °C

ASTM D 7042-04 29,3 mm²/s

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 15,8 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 4,6 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

235

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,905 g/ml

Aelvlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

206 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-12 °C

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

Değer Value

20 l
200 l
IBC 1.000 l

1
1
1

9218
9220
9222

-15 °C – +95 °C

B odegradable un versal release agent w th excellent ant -adhes on
propert es.
Use as an asphalt release agent
Megu n Trennoel WT01 S should usually be appl ed us ng an atom zer by
spray ng th nly but cover ng the whole surface wh ch must be dry and
clean. Alternat vely a rubber pol ceman, brush or cloth can be used.
Surpluses should be removed us ng a rubber squeegee or a cloth.
Megu n Trennoel WT01 S s ready for use and must not be th nned w th
water.
Use as a clean ng agent
Megu n Trennoel WT01 S s also su table for the clean ng and ma ntenance of construct on mach nes and dev ces, espec ally due to ts env ronmentally-fr endly propert es. To keep construct on mach nes and
dev ces clean, Megu n Trennoel WT01 S should be sprayed or appl ed to
the equ pment da ly before t s used. Th s prevents asphalt and mortar
depos ts for the most part and fac l tates the r removal.
Use as a release agent
Su table for absorbent and non-absorbent formwork made of wood,
steel and plast c. The surfaces must be clean and dry to prevent the
surfaces of the mater al from be ng so led. Megu n Trennoel WT01 S
does not reduce the absorbency of form-removed concrete surfaces
so that subsequent coat ngs such as plaster can be appl ed after the
usual surface preparat on. In do ng so, the spec ﬁcat ons of the coat ng mater al manufacturer must be observed.
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İçer k
Content

Sertleşt r c yağlar Harden ng o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n sürme yağı AN 46
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 46

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46,0 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,8 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

224 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

DAB 10 gerekl l kler ne göre tıbb olarak saf, kokusuz ve tatsız
beyaz yağ. Kozmet k ve farmasöt k amaçlı, gıda endüstr s nde, tıp
teknoloj s nde ve tarımda uygulama olanakları mevcuttur.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 15,5 mm²/s

Med c nal wh te o l, scentless and tastless, meet the request to DAB
10. The appl cat on poss b l t es are for cosmet c and pharmacent cal
purposes, n the food ndustry, n the med cal technology and n the ag r culture.

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 3,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

103

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,854 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

185 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-15 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 10,0 mm²/s

-3 0 °C’de v skoz te
30
V scos
°C ty at -

ASTM D 7042-04 1.000 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

103

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

150 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-48 °C

H çb r katkı maddes çermeyen yaşlanmaya dayanıklı m neral
yağlar. Esas olarak sürekl veya s rkülasyon yağlamalı yağlama
noktaları ç n, 140 °C'ye kadar sıkıştırma b t ş sıcaklıklarına sah p
hava kompresörler ç n kompresör yağı olarak kullanılır. Parlak
sertleşt r c yağ (yaşlanmaya dayanıklı, y su verme etk s , su t c ,
tuza dayanıklı) ve yaşlanmaya dayanıklı ısı transfer yağı (320 °C'ye
kadar akış sıcaklıkları ç n uygundur) olarak da kullanılab l r.
Age ng-res stant m neral o l w thout act ve-agent add t ves. Use: w th
feed-through or c rculat on lubr cat on systems, as a compressor o l
for a r compressors w th ﬁnal compress on temperatures of up to 140
°C, as blank harden ng o l (age ng-res stant, good quench ng effect,
water-repellent, salt-res stant), as age ng- res stant heat transfer o l
(su table for ﬂow temperatures up to 320 °C).

20 l
200 l
PF 1.000 l

1
1
1

4610
6317
9731

20 l
200 l

1
1

6346
8752

20 l
208 l

1
1

8757
8758

Beyaz yağlar Wh te o ls
Megu n Beyaz Yağ PP20 DAB10

Trafo yağları Transformer o ls
Megu n transformatör yağı J 10
Transformatörler, dönüştürücüler, anahtarlar, doğrultucular,
kapas törler vb. ç n yalıtım yağı. Yalıtım yağları, canlı parçalar
arasında kıvılcım çıkmasını önlemek için bir elektrik olarak
hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Megu n transformatör yağı
J 10, yıllardır denenm ş ve test ed lm ş b r yalıtım yağıdır.
Oks d yona karşı yüksek d renç, y soğutma kapas tes , yüksek
derecede saﬂık, düşük elektr k kayıp faktörü, yüksek parlama
noktası vb. le karakter zed r.
Insulat ng o l for transformers, converters, sw tches, rect ﬁers, ca pac tors etc. Insulat ng o ls are des g ned to act as a d electr c to pre vent sparkovers between l ve parts, ext ngu sh arcs n sw tches and
d ss pate any heat loss. Megu n Transformatorenoel J 10 has been a
proven transformer o l for many years. It s character sed by the fol low ng: - h gh ox dat on res s - tance, - good cool ng capac ty, - h gh
pur ty level, - low d electr c loss factor, - h gh ﬂash po nt.
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İçer k
Content

Benz nl motor yağları Gas eng ne o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

megol benz nl motor yağı Synth SAE 40
megol benz nl motor yağı Synth SAE 40, pol alfaoleﬁn ve düşük
kül çer kl tamamen sentet k b r gaz motoru yağıdır. Sonuç olarak,
yanma odalarındak yağla lg l tortular büyük ölçüde önlen r ve
daha uzun yağ değ ş m aralıkları mümkün olur. megol benz nl
motor yağı Synth SAE 40, katal t k konvertör ek pmanı olan ve
olmayan doğal gaz, kanal zasyon gazı ve çöp gazı şlet m nde
yüksek yüklü gaz motorları ç n kullanılab l r.
megol Gasmotorenoel Synth s a fully synthet c gas eng ne o l based on
polyalphaoleﬁnes and act ve ngred ents w th a low ash content. Th s
means that depos ts due to the o l n the combust on chamber are
avo ded as far as poss ble and o l change ntervals can be longer.
megol Gasmotorenoel Synth can be used for gas eng nes that are sub ject to h gh stress, wh ch operate on natural gas, sewage gas and
landﬁll gas, and w th or w thout a catalyt c converter.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

PAO

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

40

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 88 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 13,3 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

152

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,845 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

254 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-36 °C

Sülfatlanmış kül
Sulfate ash

DIN 51575

0,5 g/100g

Toplam baz numarası
Total Base Number

DIN ISO 3771

6 mg KOH/g

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

20 l
200 l

1
1

8703
8763

200 l
PU 1.000 l

1
1

8711
8465

20 l
200 l

1
1

8708
8709

megol benz nl motor yağı Yüksek Performanslı
SAE 40
megol gaz motoru yağı Yüksek Performanslı SAE 40, çok çeş tl
uygulamalar ç n artan kül çer ğ ne ve ayırt ed c kal te rezerv ne
sah p b r gaz motoru yağıdır. Seç lm ş baz yağlar ve özel olarak
gel şt r lm ş katkı paket , y aşınma ve korozyon koruması, yüksek
as t nötral zasyon kapas tes ve mükemmel oks dasyon ve sıcaklık
kararlılığının temel d r. megol benz nl motor yağı Yüksek
Performanslı SAE 40, doğal gaz, kanal zasyon gazı ve çöp gazı le
çalışmak ç n deald r. Artan as t nötral zasyon kapas tes
neden yle, b yogaz kullanıldığında çok y çalışma sonuçları elde
ed l r. Ayrıca megol benz nl motor yağı Yüksek Performanslı SAE
40, sıvı ve gaz yakıtlarla k l çalışma ç n uygundur.
megol Gasmotorenoel H gh Performance 40 s a gas eng ne o l w th an
ncreased ash content and long-term qual ty propert es for a w de
range of appl cat ons. Selected base o ls and a spec ally developed
comb nat on of add t ves are the bas s for good wear and corros on
protect on, h gh ac d neutral sat on propert es as well as excellent ox dat on and temperature stab l ty. megol Gasmotorenoel H gh Perfor mance SAE 40 s deal for operat on w th natural gas, sewage gas and
landﬁll gas. As a result of ts ncreased ac d neutral sat on propert es,
very good operat ng performances are ach eved when b ogas s used.
In add t on, megol Gasmotorenoel H gh Performance SAE 40 s also
su table for hybr d operat on w th l qu d and gaseous fuels.

Temel
Base

m neral sch
m neral

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

40

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 150 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 15,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

105

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,894 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

240 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-24 °C

Sülfatlanmış kül
Sulfate ash

DIN 51575

0,9 g/100g

Toplam baz numarası
Total Base Number

DIN ISO 3771

9,5 mg KOH/g

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

megol benz nl motor yağı LA SAE 40
megol benz nl motor yağı LA SAE 40, seç lm ş baz yağlar ve düşük
kül çer kl b leşenlere dayalı b r gaz motoru yağıdır. Bu, yanma
odalarındak yağla lg l tortuları büyük ölçüde önler. megol
benz nl motor yağı LA SAE 40, katal t k konvertör ek pmanı olan
ve olmayan b yo, doğal, kanal zasyon ve çöp gazı şlet m nde gaz
motorları ç n kullanılab l r.
megol gas eng ne o l LA SAE 40 s a gas eng ne o l based on selected
bas c o ls and act ve ngred ents w th a low ash content. Th s means
that depos ts due to the o l n the combust on chamber are avo ded as
far as poss ble. megol gas eng ne o l LA SAE 40 can be used for gas
eng nes wh ch operate on natural gas, sewage gas and landﬁll gas,
and w th or w thout a catalyt c converter.

Temel
Base

m neral sch
m neral

V skoz te sınıfı SAE
V scos ty SAE class

40

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 148 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 14,4 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

95

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,895 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

246 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-12 °C

Sülfatlanmış kül
Sulfate ash

DIN 51575

0,5 g/100g

Toplam baz numarası
Total Base Number

DIN ISO 3771

5,6 mg KOH/g
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İçer k
Content

Isı transfer yağları Heat transfer o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n Sürme yağı AN...
H çb r katkı maddes çermeyen yaşlanmaya dayanıklı m neral yağlar. Esas olarak sürekl veya s rkülasyon yağlamalı yağlama
noktaları ç n, 140 °C'ye kadar sıkıştırma b t ş sıcaklıklarına sah p hava kompresörler ç n kompresör yağı olarak kullanılır.
Parlak sertleşt r c yağ (yaşlanmaya dayanıklı, y su verme etk s , su t c , tuza dayanıklı) ve yaşlanmaya dayanıklı ısı transfer
yağı (320 °C'ye kadar akış sıcaklıkları ç n uygundur) olarak da kullanılab l r.
Age ng-res stant m neral o l w thout act ve-agent add t ves. Use: w th feed-through or c rculat on lubr cat on systems, as a compressor
o l for a r compressors w th ﬁnal compress on temperatures of up to 140 °C, as blank harden ng o l (age ng-res stant, good quench ng
effect, water-repellent, salt-res stant), as age ng- res stant heat transfer o l (su table for ﬂow temperatures up to 320 °C).

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
AN 46

AN 100

VG 46

VG 100

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 46,0 mm²/s

100 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 6,8 mm²/s

11,0 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

102

94

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/ml

0,885 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

224 °C

256 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

-18 °C

Megu n sürme yağı
AN 46
20 l
1
200 l
1
PF 1.000 l
1

4610
6317
9731

Megu n sürme yağı
AN 100
20 l
1
200 l
1

8724
8725

Özel yağlar Spec al o ls
LM 8021 HT-Sentet k yağ
Yüksek sıcaklıklar ve en yüksek talepler ç n sentet k yağlayıcı.
Yüksek kal tel sentet k yağlar ve s nerj k katkı maddeler uygun
değer koruma sağlar. LM 8021 sentet k yağı, mükemmel yapışma
ve son derece gen ş b r sıcaklık aralığına sah pt r. Yüksek
sıcaklıklarda kalıntı bırakmadan buharlaşır ve tüm yaygın
sızdırmazlık malzemeler yle uyumludur.

Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

Değer Value

1

4297

100 ml
60 l

12
1

3121
3123

PAO/synth.Ester

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

280 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

DIN 51562

26,26 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

114

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51757

0,92 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

260 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-39 °C

DAB 10 gerekl l kler ne göre tıbb olarak saf, kokusuz ve tatsız beyaz yağ.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Med cally pure, free of taste and smell wh te o l n accordance w th the
German Pharmacopoe a DAB 10.

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

27,5 – 34 mm²/s

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51757

0,850

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

> 205 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-12 °C

Synthet c lubr cant for h gh temperatures and h gh-load appl cat ons.
The h gh-qual ty synthet c o ls and synerget cally act ve add t ves pro v de the opt mum protect on. LM 8021 Synthet c O l has excellent ad herent propert es and an extremely w de operat ng temperature
range. Evaporates w thout res due at h gh temperatures and s com pat ble w th all commonly used seal ng mater als.

10 l

Gıda teknoloj s ç n evrensel yağ
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İçer k
Content

M l yağları Sp ndel o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n M l yağları N 10
H çb r katkı maddes çermeyen yaşlanmaya dayanıklı m neral yağ.
Esas olarak geçiş ve sirkülasyon yağlama sistemlerine sahip
noktaları yağlamak için kullanılır. Metal şlemede, haﬁf la orta
ölçekl şleme operasyonları ç n mükemmel b r kesme ve soğutma
yağı olarak da kullanılab l r.
Age ng-res stant m neral o l w thout act ve-agent add t ves. Pr mar ly
used for lubr cat on po nts w th feed-through and c rculat on lubr ca t on systems. Can be used n metal mach n ng and as excellent cutt ng
and cool ng o l for l ght to average mach n ng processes.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 10

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 10 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 2,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

108

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,84 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

160 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-24 °C

200 l

1

8727
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İçer k
Content

Testere z nc r yağları b yo Cha n saw o ls b o

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n testere z nc r yağı b yo ...
Yüksek kal tel b tk sel yağlara dayalı hızla b yoloj k olarak parçalanab len yağlama yağlarıdır. Mükemmel v skoz te sıcaklık
davranışına sah pt rler ve bu nedenle gen ş b r sıcaklık aralığında kullanılab l rler. Özel yapışkan katkılarla bağlantılı aşınma
önley c katkı maddeler ve b tk sel baz yağların doğal polar yapışkan özell kler , mükemmel aşınma ve korozyon koruması
sağlar ve yağlama noktasından fırlamalarını önler. Normal yağlama yağları t treş m veya dönme le atılıyorsa ve çevreye
karışmasından korkuluyorsa, kayıp yağlama le kullanım ç n özell kle tavs ye ed l r. T p k uygulama örnekler , testere
çerçeveler n n yağlanmasında ve elektr kl testereler n z nc r yağlanmasında kullanımlarıdır.
megol Sägekettenoele BIO... are qu ckly b odegradable lubr cat ng o ls w th a h gh qual ty vegetable o l base. They offer excellent v scos ty and temperature propert es and can therefore be used over a w de range of temperatures. Ant -wear add t ves, coupled w th spec al
adhes ve add t ves and the natural polar adhes on of the vegetable base o ls, ensure out stand ng wear and corros on protect on and
prevent the o l be ng ﬂung out of the mach ne. megol Sägekettenoele BIO are qu ckly b odegradable and tox colog cally safe. They are
part cularly recommended for use for loss lubr cat on when normal o l s ﬂung out by v brat on or rotat on so that t may be lost n the
env ronment. Typ cal appl cat ons nclude the lubr cat on of saw frames and lubr cat ng the cha ns on cha n saws.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
BIO 68

BIO 100

BIO 150

VG 68

VG 100

VG 150

ASTM D 7042-04 68 mm²/s

100 mm²/s

150 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 15,9 mm²/s

23 mm²/s

35,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

250

261

281

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,920 g/cm³

0,920 g/cm³

0,920 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

316 °C

300 °C

300 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-36 °C

-30 °C

-24 °C

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

Megu n Testere z nc r yağı
BIO 68
20 l
1
4786
60 l
1
9359
200 l
1
8738
PF 1.000 l
1
9698

Megu n Testere z nc r yağı
BIO 100
20 l
1
6889
60 l
1
9362
200 l
1
6480
PF 1.000 l
1
9699

Megu n Testere z nc r yağı
BIO 150
20 l
1
6888
200 l
1
6481

Koyu testere z nc r yağı Cha n saw o ls dark
Megu n testere z nc r yağı 100
Özel yapışkan katkılı ve aşınma önley c katkılı yağlayıcılar.
Normal yağlama yağları t treş m veya dönme le atıldığında, akış
kaybı yağlama le kullanın, örn. B. motorlu testereler, testere
çerçeveler vb.
Lubr cant w th a spec ally added adhes ve and wear prevent ng add t ves. Used for cont nuous loss process when normal lubr cat ng o ls
are thrown off by v brat on or rotat on such as motor saw cha ns, saw
frames and the l ke.
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Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

100

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 100 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 13,2 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

130

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

220 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-30 °C

5l
20 l
60 l
200 l
PF 1.000 l

4
1
1
1
1

4785
4763
4764
8737
9693

Testere Z nc r Yağları – Yapışkan Yağlar CGL Cha n saw o ls – tacky o ls CGL

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n yapışkan yağ CGL...
Özel yapışkan katkılı ve aşınma önley c katkılı yağlayıcılar. Normal yağlama yağları t treş m veya dönme le atıldığında, akış
kaybı yağlama le kullanın, örn. B. motorlu testere z nc rler nde, testere çerçeveler nde ve d ğerler nde.
Lubr cants w th a spec ally added adhes ve and wear- nh b t ng add t ves. Used for cont nuous loss process when normal lubr cat ng o ls
are thrown off by v brat on or rotat on such as motor saw cha ns, saw frames and the l ke.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
CGL 100

CGL 150

CGL 220

CGL 320

CGL 460

CGL 680

VG 100

VG 150

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

150 mm²/s

220 mm²/s

320 mm²/s

460 mm²/s

680 mm²/s

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 100 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 11,2 mm²/s

14,7 mm²/s

19 mm²/s

24,6 mm²/s

31 mm²/s

40 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

97

97

97

98

97

97

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,860 g/cm³

0,870 g/cm³

0,875 g/cm³

0,895 g/cm³

0,890 g/cm³

0,895 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

246 °C

260 °C

250 °C

256 °C

300 °C

260 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-21 °C

-15 °C

-15 °C

-12 °C

-18 °C

-12 °C

Megu n yapışkan yağ CGL 100
20 l
1
8739
200 l
1
6303
PF 1.000 l
1
9692

Megu n yapışkan yağ CGL 150
20 l
1
8740
200 l
1
8741

Megu n yapışkan yağ CGL 220
20 l
1
8742
200 l
1
8743

Megu n yapışkan yağ CGL 320
20 l
1
8744
200 l
1
8745
PF 1.000 l
1
9696

Megu n yapışkan yağ CGL 460
200 l
1
7086

Megu n yapışkan yağ CGL 680
20 l
1
8746
200 l
1
8747
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KONTAK
YAĞLAYICILAR
Nasıl çalışıyorlar ve
neler get r yorlar

Kontak yağlayıcıların

5 avantajı

Kontak yağlayıcılar, akım taşıyan metal k kontakların güven l rl ğ n ve h zmet ömrünü arttırır. Burada,
kontak yağlayıcıların günlük ş ve üret m süreçler n nasıl öneml ölçüde bas tleşt reb leceğ n
göster yoruz - ster önley c kullanım yoluyla ster problemle lg l olsun.

Kontak yağlayıcılar, toz, k r ve
1 nem
g b çevresel etk ler n
temas yüzeyler ne ulaşmaması
çn
koruyucu
br
bar yer
oluşturur.

Altın
kaplama
2 kaplama
gözenekl

kontaklarla
ve kırılgan
hale geleb l r. İnce b r temas
yağlayıcı
ﬁlm
gözenekler
kapatır
ve
yüzeye
zarar
vereb lecek
ve
dolayısıyla
oks dasyona ve ç çeklenmeye
neden olab lecek ç z lmelere
karşı korur.
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Koruyucu
bar yer olarak
temas
yağı

K r,
Nem,
Toz

altın
kaplama
Koruyucu
bar yer olarak
temas
yağı

Aşınma

3

Kontak yağlayıcılar elektron k
b leşenler korozyondan korur.
Temas yüzeyler n nem, oks jen,
k myasallar ve d ğer agres f
ortamlardan korurlar.

Oks jen,
nem,
k myasallar,
agres f
ortam

Kontak yağlayıcıları, kontakları
4 bağlamak
ç n gereken çabayı

Koruyucu
bar yer olarak
temas
yağı

Montaj
sırasında gözle
görülür şek lde
daha az çaba
gerek r

öneml ölçüde azaltır. Daha
kolay bağlantı aynı zamanda
daha sıkı b r tutuş sağlar.

M kroskob k görünüm

Kontak
yağlayıcılar,
temas
5 yüzeyler
ndek
pürüzler
doldurur ve böylece oks dasyona
ve yaşlanmaya karşı koruma
sağlar.
Yağlayıcı,
kontak
uçlarında
yer
değ şt rerek
elektr ğ n akmasına z n ver r.
Bu aynı zamanda aşındırma
korozyonunu da önler.

Kontak
Kontak
yağlayıcı
Kontak

Akım akışı
Temas alanı
Kontak yağlayıcı
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Kontak yağlayıcılar Contact lubr cants
LM 301 A Kontak yağı
Pol alk len gl kol bazlı tam sentet k kontak yağı. Gen ş b r sıcaklık
aralığı, y elektr ksel özell kler, y yaşlanma d renc , yüksek
korozyon koruması ve y plast k uyumluluğu le etk ley c d r.
Kıvılcımları bastırır ve aşınmayı azaltır. S l kon çermez.
Fully synthet c contact o l free of s l cones. Very compat ble w th plas t cs (w th plast cs wh ch are very suscept ble to stress crack ng such
as polycarbonates, polystyrenes and polymethacrylates, t s adv sa ble to carry out compat b l ty tests beforehand), s compat ble w th
elastomers, has w de operat ng temperature range, good electr cal
propert es, h gh res stance to age ng and protects aga nst corros on.
Suppresses spark ng and reduces wear.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

sarı
yellow

Temel
Base

sentet k yağ
synthet c o l

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

buharlaşmadan sonra
after evaporat on

224 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

buharlaşmadan sonra
after evaporat on

37,8 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

221

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51 757

0,993 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

183 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-29 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

150 ml

12

3236

1l

6

3229

LM 301 Kontak yağ
Pol alk len gl kol bazlı tam sentet k kontak yağı. Gen ş b r sıcaklık
aralığı, y elektr ksel özell kler, y yaşlanma d renc , yüksek
korozyon koruması ve y plast k uyumluluğu le etk ley c d r.
Kıvılcımları bastırır ve aşınmayı azaltır. S l kon çermez.
Fully synthet c contact o l free of s l cones. Very compat ble w th plas t cs (w th plast cs wh ch are very suscept ble to stress crack ng such
as polycarbonates, polystyrenes and polymethacrylates, t s adv sa ble to carry out compat b l ty tests beforehand), s compat ble w th
elastomers, has w de operat ng temperature range, good electr cal
propert es, h gh res stance to age ng and protects aga nst corros on.
Suppresses spark ng and reduces wear.
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Renk/Görünüm
Color/Appearance

sarı
yellow

Temel
Base

Sentet k yağ
synthet c o l

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

buharlaşmadan sonra
after evaporat on

212 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

DIN 51 562

36,49 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

222

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

183 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-29 °C

Kontak yağlayıcılar Contact lubr cants
LM 376 Kontak yağ
Standart
Standard

Değer Value

Tam sentet k kontak yağıdır. İy elektr ksel özell kler , y
yaşlanma d renc ve plast klerle çok y uyumluluğu le
etk ley c d r. Reç ne yapmaz. Tamamen mekan k yağlama
problemler nde b le kıvılcımları bastırır ve aşınmayı azaltır. Son
derece düşük kok eğ l m neden yle kaçak akım oluşma r sk n
öneml ölçüde azaltır.

Renk/Görünüm
Color/Appearance

mav
blue

Temel
Base

sentet k yağ
synthet c o l

Fully synthet c contact o l for m cro-sw tches, sw tches w th low con tact pressures and plugs and connector str ps.

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

>49,5 mm2/s

Özell k Feature

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

DIN 51 562

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

1l

6

3157

500 g

4

3230

500 g
5 kg
25 kg

4
1
1

3151
3153
3150

25 kg

1

3161

7,2 mm²/s
145

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51 757

0,85 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

201 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-53 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

LM 330 Kontak Gres
Doymuş sentet k esterlere dayalı bakım ürünler yle temas kurun.
Elektron k kontakların ve b leşenler n ömür boyu yağlanması ç n.
Uzun sürel kullanımdan sonra b le k myasal ayrışma veya
zamklama bel rt ler göstermez. Gen ş b r sıcaklık aralığı ve
yüksek yaşlanma, esneme ve oks d yona kararlılığı le. Elektron k
olarak hareket eden parçalarda b le temas d renc n azaltır ve
kıvılcım oluşumunu bastırır. Toz, k r ve nem g b çevresel etk ler
dışarıda tutmak ç n elektr k kontakları üzer nde koruyucu b r
bar yer oluşturur. Aşınma ve korozyonu azaltır ve oks t ve sülfür
b r k nt ler ne sızar.
A fully synthet c, contact treatment preparat on that can be used over
a w de range of temperatures. The product shows no s gns of chem cal
decompos t on or res n fy ng even after long per ods of use. H gh sta b l ty to age ng, l qu fy ng and ox dat on. Reduces contact res stance
and suppresses arc ng. Reduces wear and corros on and penetrates
layers of ox des and sulph des.

Renk/Görünüm
Color/Appearance

bej
be ge

Temel
Base

Syntheseöl
synthet c o l

NLGI Sınıfı
NLGI number

1

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,98 g/cm³

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

-40 °C – +150 °C

LM 373 N Kontak Gres
Yağlı karaktere sah p tam sentet k temas bakım ürünüdür.
Özell kle plast klerle uyumludur ve s l kon çermez. Katkı
maddeler n n, sentet k yağın ve kıvam arttırıcının özel
formülasyonu, gen ş b r sıcaklık aralığı sağlar ve uzun b r süre
sonra b le k myasal ayrışma veya zamklama göstermez.
Elektron k olarak hareket eden parçalarda b le toz, k r ve nem g b
çevresel etk ler dışarıda tutmak ç n elektr k kontakları üzer nde
koruyucu b r bar yer oluşturur.
Fully synthet c contact treatment preparat on wh ch s compat ble
w th plast cs and free of s l cones. The spec al add t ves, synthet c o l
and cons stency mod ﬁers n th s product ensure that t can be used
over a w de range of temperatures. The product shows no s gns of
chem cal decompos t on or res n fy ng even after long per ods of use.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

bej
be ge

Temel
Base

sentet k yağ
synthet c o l

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51 804

1

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51 757

0,9 g/cm³

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

-40 °C – +150 °C

LM 381 Kontak Gres
Tam sentet k temas bakım ürünüdür. Özell kle plast klerle
uyumludur. Katkı maddeler , tam sentet k yağ ve kıvam
arttırıcının özel formülasyonu, gen ş b r sıcaklık aralığı sağlar ve
uzun b r süre sonra b le k myasal ayrışma veya zamklanma
göstermez. Elektron k olarak hareket eden parçalarda b le toz, k r
ve nem g b çevresel etk ler dışarıda tutmak ç n elektr k
kontakları üzer nde koruyucu b r bar yer oluşturur. Aşınma ve
korozyonu azaltır ve oks t ve sülfür b r k nt ler ne sızar.
Fully synthet c contact treatment preparat on wh ch s compat ble
w th plast cs and free of s l cones. The spec al add t ves, synthet c o l
and cons stency mod ﬁers n th s product ensure that t can be used
over a w de range of temperatures. The product shows no s gns of
chem cal decompos t on or res n fy ng even after long per ods of use.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

turkuaz
turquo se

Temel
Base

Syntheseöl
synthet c o l

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51 804

1

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51 757

0,9 g/cm³

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –
+150 °C
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KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECTION

İçer k
Content

Korozyon önley c yağlar Corros on protect on o ls

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Bakım ve korozyon önley c yağ
Metal parçaların korunması ve yağlanması ç n güçlü yapışkan,
orta v skoz tel özel yağ. Metal b leşenler geç c olarak saklarken
korozyona karşı opt mum koruma sağlar. Mükemmel yağlama
özell kler sayes nde hareketl b leşenler ve yağlama noktalarında
opt mum aşınma koruması sağlar. İy sürünme özell kler ve
reç neleşmeye karşı yüksek koruması neden yle hassas mekan k
b leşenler n yağlanması ç n deald r. Plast klerle y uyumluluk ve
ahşabı yağlama seçeneğ sunar.
Strongly adherent spec al o l for the preservat on and lubr cat on of
metal parts. The med um-v scous o l prov des opt mum protect on
aga nst corros on dur ng the ntermed ate storage of metal compo nents. Ensures opt mum wear protect on of mov ng parts and at lubr cat on po nts due to ts outstand ng lubr cat on propert es. Good
penetrat on propert es and h gh protect on aga nst res n ﬁcat on make
t deal for lubr cat ng prec s on mechan cal components. Offers a h gh
degree of compat b l ty w th plast cs and can be used for o l ng wood.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

net/kahvereng
clear/brown

Temel
Base

Naphthen

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

70 mm²/s

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,914 g/ml

Korozyon d renc
Tuz püskürtme test
Corros on res stance
Saltspray test

FTM 4001.2

300 h

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

5l
205 l

1
1

20760
20682

20 l

1

9240

5l

1

21444

Megu n korozyon koruması 6M
Susuzlaştırma etk s ne sah p korozyon koruma maddes . İç
mekanda saklandığında altı aya kadar ara depolama amaçlı
metal parçaların korunması ç n. İnce katmanlarda y
korozyon koruma özell kler ve bunun sonucunda elde ed len
yüksek üretkenl k le kna ed lm şt r. Altı aylık depolamadan
sonra b le kolayca çıkarılab l r. Suyla karışab len soğutma
yağları le şleme yaparken kullanım ç n mükemmeld r.
Corros on nh b tor w th dewater ng effect. T me-tested corros on n h b tor for the preservat on of metal parts wh ch are to be stored for a
per od of up to s x months. Spec al ment on must be made of ts good
corros on nh b t ng propert es n low ﬁlm th cknesses, the h gh y eld
result ng from th s and the ease w th wh ch t can be removed even
after the parts have been n storage for s x months. Megu n Korro s onsschutzm ttel 6M s deal for use after mach n ng w th water-m sc ble cutt ng ﬂu ds.

Renk/Görünüm
Color/Appearance

sulu, net
kahvereng
clear, brown
l qu d

Temel
Base

Nafta. Temel
napht. base

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

1 mm²/s

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51757

0,800 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN EN ISO 2719 m n. 56 °C

Korozyon koruması
Protects aga ns corros on

çatı altı
under a roof

maks. 12 ay
max. 12 months

Korozyon koruması
Protects aga ns corros on

genel
generally

maks. 6 ay
max. 6 months

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

LCP 10 uzun vadel koruma LV
Metal parçaların korunması ve yağlanması ç n düşük
v skoz tel korozyon koruma yağı. Tem z, güçlü b r şek lde
yapışan b r yağ ﬁlm oluşturur ve metal k b leşenler n ve yarı
b tm ş ürünler n geç c depolanması sırasında güven l r koruma
sağlar. Ayrıca mükemmel yağlama özell kler sayes nde
hareketl parçalar ve yağlama noktaları ç n opt mum aşınma
koruması sağlar. İy sürünme özell kler ve reç neleşmeye karşı
yüksek koruma neden yle, hassas mekan k b leşenler n
yağlanması ç n de deald r.
Low-v scos ty ant -corros on o l for the preservat on and lubr cat on of
metal parts. Creates a clean, h ghly adherent o l ﬁlm and prov des re l able protect on dur ng the ntermed ate storage of metal compo nents and sem -manufactured products. Also ensures opt mum wear
protect on of mov ng parts and at lubr cat on po nts due to ts out stand ng lubr cat on propert es. Good penetrat on propert es and h gh
protect on aga nst res n ﬁcat on make t deal for lubr cat ng prec s on
mechan cal components.

Renk/Görünüm
Color/Appearance

kahvereng
brown

Temel
Base

Temel nafta
Naphthen

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

7 mm²/s

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,8 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

>63°C

Tuz püskürtme odası
Salt-spray cab net

FTM 4001.2

Özell k Feature

Standart
Standard

YENİ/
NEW!

300 h

LCP 55 uzun vadel koruma
Metaller ç n sıvı uzun sürel korozyon koruması. Özel katkı
maddeler ve yağlar, ç ve dış mekanlarda depolama ç n uzun
sürel güvenl koruma sağlar. Solvent çermez ve m neral yağa
dayanıklı contalarla uyumludur.
LCP 55 Longl fe Protect on s a l qu d long-term corros on nh b tor for
metals. Spec al add t ves and o ls guarantee rel able long-term pro tect on for ns de and outs de storage. Th s product does not conta n
solvents and s compat ble w th m neral-o l-res stant seals.

Renk/Görünüm
Color/Appearance
Temel
Base

Grup III
Group III

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

DIN 51562

11 mm²/s

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51562

0,885 g/cm³

Tuz püskürtme odası
Salt-spray cab net
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Değer Value
transparent,
hellbraun
transparent,
l ght brown

> 45 h

5l
205 l

1
1

4383
4385

Uzun sürel koruma

İçer k
Content

Long-L fe preservat on

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Balmumu kaplama
Mumsu b r temelde en modern, son derece etk l akt f
b leşenler n komb nasyonu. Sıkıca yapışan, elast k ve şeffaf
koruyucu ﬁlm, ç ve dış mekanlarda depolama ç n mükemmel,
güvenl uzun vadel koruma sağlar. İnce kaplama sonrak kaynak
çalışmalarını bozmaz. Yağsız ﬁlm, uygulamadan hemen sonra
normal kullanım sağlar.
A comb nat on of the most up-to-date, h ghly effect ve, wax-based
agents. The adherent, elast c and transparent protect ve ﬁlm offers
outstand ng, rel able, long-term protect on dur ng ns de and outs de
storage. The th n coat ng does not mpa r any subsequent weld ng
work. Normal handl ng s poss ble soon after the non-o l based ﬁlm
has been appl ed.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

açık kahvereng
l ght brown

Temel
Base

Balmumu,
çözücü
wax, solvents

İt c
Propellant

Propan, Bütan
propane, butane

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51757

300 ml

12

3311

0,7 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

-60 °C

F lm kalınlığı
F lm th ckness

15-50 µm

Uygun pompalı sprey ş şes (ürün no.3316) bkz. sayfa 73
su table Pump Spray Bottle (Part-No. 3316) see page 73
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ÖZEL ÜRÜNLER SPECIAL PRODUCTS

Yapıştırılmış kaplamalar / kuru yağlayıcılar Bonded coat ngs/dry lubr cants

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

LM 203 MoS2 bağlayıcı vern k
Çözücüler ç nde dağılmış, hızlı kuruyan, reç ne bağlı MoS₂
yağlayıcı vern kt r. Düşük sürtünme katsayılarına sah p, sıkıca
yapışan b r kuru yağ ﬁlm oluşturulur.
Rap d dry ng, res n-bound MoS 2 ant -fr ct on lacquer d spersed n sol vent. Produces a sol d adherent ﬁlm of dry lubr cant w th low fr ct on
values.

Özell k Feature

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah-gr ﬁlm, mat
black/grey ﬁlm, matt

Temel
Base

MoS 2

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,61 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

12 ( VbF A1 ) °C

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

+340 °C, kısa sürel +400 °C
+340 °C, short term +400 °C

300 ml
1 kg

12
4

4032
4033

1l

6

3211

1 kg

12

4118

1l

6

4051

LM 203 MoS2 bağlı vern k ç n t ner
LM 203 MoS₂ bağlayıcılı vern ğ n v skoz tes n ayarlamak ç n t ner.

Özell k Feature

Değer Value

Th nner for adjust ng the v scos ty of LM 203 MoS 2 Bonded Coat ng.

Renk/Görünüm
Color/Appearance

su berraklığı
water wh te

Temel
Base

alkoller/ketonlar
alcohols/ketones

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,786 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

-15 °C

Özell k Feature

Değer Value

Görünüm Appearance
B leşen I
B leşen II
Component I
Component II

s yah sıvı
renks z sıvı
black l qu d
colorless l qu d

Temel Base
B leşen I
B leşen II
Component I
Component II

Suda / alkolde MoS₂ süspans yonu
as t tuzlu su çözelt s
MoS 2 suspens on n water/alcohol
ac d salt solut on

LM 51 2 B leşenl
K myasal reaks yon yoluyla MoS₂ kayar ﬁlm n yüzey ne son
derece sıkı b r şek lde sab tlenen yüksek performanslı kuru
yağlama ﬁlm . LM 51, dem r ve çel ğ şlemek ç n kullanılır
(yüksek alaşımlı çel kler değ l). LM 51, kullanımdan önce
karıştırılan k b leşenden oluşur.
A h gh-performance dry-lubr cant ﬁlm wh ch s anchored fast due to
the chem cal react on w th the surface of the MoS 2 lubr cant ﬁlm. The
product s used for treat ng ron and steel (not h gh-alloy steel). LM 51
s made up of two components wh ch are m xed together before use.

DIN 51757

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C
B leşen Component I
B leşen Component II

1,05 g/cm³
1,75 g/cm³

pH-değer pH-value
B leşen Component I
B leşen Component II

1 - 1,5
< 4,0

Raf ömrü
Storage l fe

24 ay
24 months

Süspans yonlar Suspens ons
LM 41 MoS2 Süspans yonu
M neral yağda kollo dal MoS₂ katı yağlayıcı süspans yonu. Özel
şlem süreçler le tamamen stab l ze ed lm ş ve motorlarda,
h drol k yağlarda, kompresörlerde ve endüstr yel d şl kutularında
kullanım ç n uyarlanmıştır.

Özell k Feature

Değer Value

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

The collo dal MoS 2 sol d lubr cant suspens on n m neral o l. Th s
product s fully stab l zed by spec al preparat on methods and formu lated for use n eng nes, hydraul c ﬂu ds, compressors and ndustr al
transm ss ons.

Temel
Base

Çözücü raﬁnaj
solvent rafﬁnate

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,92 g/ml

Alevlenme noktası
Flash po nt

200 °C

Sıcaklık aralığı
Operat ng temperature range

40

m neral yağlarda olduğu g b ,
MoS 2: 400 °C’n n üzer nde
as w th other m neral,
MoS 2: above 400 °C

İçer k
Content

Megu n kesme yağı SLP 22
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 22

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 22 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 4,5 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

118

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,865 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

210 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-21 °C

Megu n kesme yağı SLP 32, klorsuz, suyla karışmayan, çok amaçlı b r
kesme yağıdır. Talaşlı malatta bas t la orta gereks n mler ç n
evrensel olarak uygulanab l r b r kesme yağıdır.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

ISO v skoz te dereces
ISO-V scos ty class

DIN 51519

VG 32

Megu n Schne doel SLP 32 s chlor ne-free, mult -purpose cutt ng o l
wh ch s not m sc ble w th water. It s a un versal cutt ng o l product for
s mple to med um requ rements for mach n ng operat ons.

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 5,7 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

119

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,875 g/m³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

210 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-21 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

40 °C’de v skoz te
V scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 16,5 mm²/s

100 °C’de v skoz te
V scos ty at 100 °C

ASTM D 7042-04 4,0 mm²/s

Akışkanlık ndeks
V scos ty ndex

DIN ISO 2909

146

15 °C’de yoğunluk
Dens ty at 15 °C

DIN 51757

0,855 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

184 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-33 °C

Megu n kesme yağı SLP 22, klorsuz, su le karışmayan çok amaçlı b r
kesme yağıdır. Talaşlı malatta bas t la orta gereks n mler ç n
evrensel olarak uygulanab l r b r kesme yağıdır.
Megu n Schne doel SLP 22 s chlor ne-free, mult -purpose cutt ng o l
wh ch s not m sc ble w th water. It s a un versal cutt ng o l product for
s mple to med um requ rements for mach n ng operat ons.

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

20 l
60 l
200 l
PF 1.000 l
PU 1.000 l

1
1
1
1
1

8773
9332
8774
9597
9333

20 l
200 l

1
1

8775
8776

208 l

1

9284

Megu n Kesme yağı SLP 32

Megu n Kesme yağı V15
Megu n Kesme Yağı V15, m neral yağ çeren, suyla karışmayan b r
soğutma yağıdır. Çözücü le raﬁne ed lm ş, düşük aromalı m neral
yağ fraks yonlarının, mod ﬁye ed lm ş yağ yağlarının ve kükürt çeren
aşınma önley c katkı maddeler n n b r müstahzarıdır. Ürün
korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, yaşlanmaya karşı
stab ld r ve yağ buğusu veya köpüğü oluşturmaz. Megu n Kesme Yağı
V15, otomat çel kler n n ve alüm nyum alaşımlarının şlenmes n n
yanı sıra alaşımsız ve alaşımlı sertleşt r lm ş, ısıl şlem görmüş ve
yapısal çel kler n şlenmes ç n deald r. Döküm malzemeler
üzer nde şleme operasyonları ve d şl taşlama dah l zorlu d şl
kesme şler Megu n Kesme Yağı V 15 le sorunsuz b r şek lde
gerçekleşt r leb l r. Ürün, mükemmel yüzey kal tes ve uzun takım
ömrü sağlar.
Megu n Cutt ng O l V15 s a cutt ng ﬂu d wh ch conta ns m neral o l and s
not m sc ble w th water. It s a preparat on of solvent-reﬁned, low aromatc m neral o l fract ons, mod ﬁed grease o ls and sulphurous ant -wear
add t ves. The product prov des excellent protect on aga nst corros on,
has stable age ng propert es and does not tend to form o l m st or foam.
Megu n Cutt ng O l V15 s deal for mach n ng free-cutt ng steel and alum n um alloys and also for non-alloyed and alloyed case-hardened, tempered and construct on steel. Mach n ng operat ons on cast mater als
and demand ng gear cutt ng work ( nclud ng gear wheel gr nd ng) are no
problem us ng Megu n Cutt ng O l V 15. The product produces excellent
ﬁn sh qual ty and ensures long tool serv ce l ves.
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GRESLER & MACUNLAR GREASES & PASTES
Inhalt
Content

VPE Art.-Nr.
P.U. Part-No.

DIN 51502'ye göre yağlama gresler n n şaretlenmes
Denom nat on of greases acc. to DIN 51502
Örnek Example

K

PE

2

K

-30
-30 = °C c ns nden daha düşük
çalışma sıcaklığı
-30 = lowest use temperature n °C

K = üst çalışma sıcaklığı ve suya karşı davranış 3), 4)
K = upper use temperature and water res stance 3), 4)
2 = NLGI sınıfı
2 = NLGI number
3)

PE = Kod katkı maddeler ve baz yağ 2)
PE = Code add t ves and base o l 2)
3)

K = Gres ç n 1)
K = Grease for 1)

1)

G
OG
K
M

2)

EP-katkı maddeler
EP-add t ves
katı yağlayıcılar örn. B. MoS 2
sol d lubr cants, e. g. MoS 2

F

2)

Kod baz yağ
Code base o l

E
FK
PG
SI

4)

0
1
2
3
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kapalı aktarma DIN 51826
closed gear boxes DIN 51826
açık aktarma
open gears
Rulmanlar, kaymalı yataklar, kayar yüzeyler DIN 51825
ant fr ct on bear ngs, sl deways DIN 51825
kaymalı yataklar ve contalar
Pla n bear ngs and seals

Kod katkı maddeler
Code add t ves

P

Ester yağları
ester o ls
Florokarbonlar
ﬂuorhydrocarbons
Pol gl koller
polyglycols
S l kon yağları
s l cone o ls

Suya davranış
Water res stance
değ ş m yok
no change
az değ ş m
m nor change
b r m ktar değ ş m
moderate change
güçlü değ ş m
cons derable change

Üst sıcaklık
upper temp.

C

Gres ç n
Grease for

üst çalışma sıcaklığı
upper use temperature
4)

Suya göre
water res st.

Deneme sıcaklığı
test temperature

60 °C

0 oder/or 1

40 °C

D

60 °C

2 oder/or 3

40 °C

E

80 °C

0 oder/or 1

40 °C

F

80 °C

2 oder/or 3

40 °C

G

100 °C

0 oder/or 1

90 °C

H

100 °C

2 oder/or 3

90 °C

K

120 °C

0 oder/or 1

90 °C

M

120 °C

2 oder/or 3

90 °C

N

140 °C

P

160 °C

R

180 °C

S

200 °C

T

220 °C

U

>220 °C

düzenlemeye göre
as agreed

NLGI-Sınıﬂarı
Yağlama gresler ç n tutarlılık sınıﬂandırması
(nüfuz sınıﬂarı) DIN 51818

NLGI number
Cons stency class ﬁcat on (penetrat on classes)
for greases DIN 51818
NLGI-Sınıfı
NLGI number

İşlenm ş penetrasyon
DIN ISO 2137

Worked penetrat on
nach DIN ISO 2137

000 sıvı gresler/ ﬂu d greases

445 b s/to 475

00

400 b s /to 430

0

355 b s /to 385

1 yumuşak gresler/soft greases

310 b s /to 340

2 normal gresler/ regular greases

265 b s /to 295

3

220 b s /to 250

LIQUI MOLY Özel yağlama gresler ne genel bakışLIQUI MOLY Spec al lubr cant greases overv ew
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Masraﬂar

Dönme hızı D renç
Kül suyu

Özet
Tutarlılık sınıfı
DIN’e göre
kısaltma

As d k

Ürün adı

– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
+ 60
+ 70
+ 80
+ 90
+ 100
+ 110
+ 120
+ 130
+ 140
+ 150
+ 160
+ 170
+ 180
+ 190
+ 200
+ 210
+ 220
+ 230
+ 240
+ 250
+ 260
+ 270
+ 280
+ 290
+ 300
Alçak
Normal
Yüksek
Aşırı
V brasyon
İt ş
Alçak
Normal
Yüksek
Soğuk su
Sıcak su
Damlama
Göl suyu

Numara

Kals yum Gres
20663 – 1 kg

PTFEEnstrümantal
Gres

Ca/Ester
NLGI: 0
KFE0N-60

•

•

•

• • • • •

• • •

•

•

• •

+ 210
+ 150

•

+ 140

+ 280

Yüksek Performans Organ k/Sentet k
Gres
NLGI: 2
KFK2U-40
İnorgan k/Sentet k
S l kon
NLGI: 2
KSI2S-40

•

– 35
– 35
– 40

L -Kompl./m neral
NLGI: 2
KF2K-30

Şeffaf s l kon
Gres

•

+ 200

İnorgan k
2851 – 500 g

• •

+ 150

Organ k
3402 – 1 kg

•

+ 120

L tyum/Karmaşık Gres
8918 – 400 g
Evrensel
Beyaz Gres

– 35

Macun S1

– 30

3605 – 1 kg
3606 – 25 kg

Polygl de 1

•

– 40

3190 – 1 kg

S lent n 26

Jel/Sentet k
NLGI: 2
KHC2S-35
Jel/Sentet k
NLGI: 1
KHCF1N-35
Jel/Sentet k
NLGI: 1
KHC1P-40
Jel/Sentet k
NLGI: 1
KHCF1N-35

– 40

4232 – 1 kg

LM 321 HT-Gres

- 60

Jel Yağlar
4037 – 400 g

+ 150

Özel Yağlayıcılar

• • • •

•

•

• • •

•

•

• • • • •

•

• • • • • • •

• • • • • •

•

• • •

•

•

•

• •

•

• • •
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+ 100

•

• •

+ 100

•

•

• •

• • • • • • • •

• •

• •

•

• •

• •

• •

+ 110

– 30

•

+ 100

– 30
– 20

Sızdırmazlık ve ayırıcı gresler
8785 – 15 kg
Megu n sızdırmazlık Ca-Se fe/M neral Yağ
NLGI: 2
8786 – 25 kg
ayırma gres C2
8788 – 180 kg
K2G-30
9404 – 5 kg
Megu n yağlama
Ca-Se fe/M neral Yağ
8789 – 25 kg
gres C2 (kırmızı)
NLGI: 2
8791 – 180 kg
K2G-30
Uzun sürel yağlar
33009 LS– 20 x 400 g Megu n uzun sürel spez. Ca-Se fe/EP/
6684 – 20 x 400 g gres C2LP
M neral Yağ/PM
8792 – 15 kg
NLGI: 2
8793 – 25 kg
KP2G-30
8794 – 50 kg
8795 – 180 kg
Korozyona karşı koruyucu gresler
spez. Ca-Se fe/CI/
8796 – 25 kg
Megu n yağlama
M neral Yağ
gres C2S
NLGI: 2
KPF2G-20

– 30

Kals yum yağları

• • • •

• •

• • • •

+ 120
+ 140

+ 120

– 30
– 25

• •

•

• • • •

+ 130

+ 120

• • • •

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• • • •

• •

+ 120
+ 130
+ 130
+ 130

– 30
– 30
– 30
– 30

•

• •

• •

– 30

6493 – 5 kg
8798 – 15 kg
6444 – 25 kg
6660 – 50 kg
4623 – 180 kg
Katı Yağlayıcılar le çok amaçlı gresler
L -Se fe/F/
4765 – 20 x 400 g Megu n
M neral Yağ
4777 – 5 kg
çok amaçlı gres
6483 – 15 kg
L2F100
NLGI: 2
4779 – 25 kg
KF2K-30
4781 – 50 kg
6321 – 180 kg
EP Katkı Maddeleri ile rulman gresleri
L -Ca/EP/M neral Yağ
8426 – 25 kg
Megu n
6445 – 50 kg
rulman gres LP1 NLGI: 1
6506 – 180 kg
KP1K-30
9029 LS – 20x400 g Megu n
L -Ca/EP/M neral Yağ
4769 – 20 x 400 g rulman gres LP2 NLGI: 2
4766 – 5 kg
KP2K-30
8427 – 15 kg
4768 – 25 kg
4776 – 50 kg
6446 – 180 kg
8799 – 20 x 400 g Megu n
L -Ca/EP/M neral Yağ
9409 – 15 kg
rulman gres LP3 NLGI: 3
8428 – 25 kg
KP3K-30
EP katkılı / katı yağlayıcılı rulman gresleri
L -Se fe/F/M neral Yağ
6448 – 20 x 400 g Megu n
4621 – 15 kg
rulman gres LF2
NLGI: 2
8430 – 25 kg
KPF2K-30
6368 – 50 kg
6357 – 180 kg
9411 – 15 kg
Megu n
L -Se fe/EP/
8431 – 25 kg
rulman gres
F/M neral Yağ
LP2F200+
NLGI: 2
KPF2K-30

– 25

L -Se fe/M neral Yağ
NLGI: 2
K2K-20

L -Se fe/M neral Yağ
NLGI: 1
K1K-30
Megu n çok amaçlı L -Se fe/M neral Yağ
gres L3
NLGI: 3
K3N-25
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– 20

L -Se fe/Pﬂanzenöl
NLGI: 2
KE2E-20

– 30

Çok amaçlı gresler
9422 – 5 kg
Megu n çok amaçlı
9459 – 15 kg
gres BIO2
9460 – 25 kg
9462 – 180 kg
9028 LS – 20 x 400 g Megu n çok amaçlı
4770 – 20 x 400 g gres L2
4774 – 4 x1 kg
4771 – 5 kg
6482 – 15 kg
4773 – 25 kg
4775 – 50 kg
4863 – 180 kg
3136 – 180 kg
Megu n çok amaçlı
gres L1

+ 80

L tyum gresler / karmaşık gresler

• • •

• • • •

• • • •

•

• • • •

•

Kül suyu

As d k

Göl suyu

Sıcak su

Damlama

Soğuk su

D renç
Yüksek

Alçak

Normal

Dönme hızı
V brasyon

Masraﬂar

İt ş

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Yüksek

Özet
Tutarlılık sınıfı
DIN’e göre
kısaltma

Aşırı

Ürün adı

Normal

Numara

Alçak

Megu n yağlama gresler ne genel bakış Megu n Lubr cant greases overv ew

– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
+ 60
+ 70
+ 80
+ 90
+ 100
+ 110
+ 120
+ 130
+ 140
+ 150
+ 160
+ 170
+ 180
+ 190
+ 200
+ 210
+ 220
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Megu n yağlama gresler ne genel bakış Megu n Lubr cant greases overv ew

As d k

Kül suyu

Göl suyu

Sıcak su

Damlama

Yüksek

D renç
Soğuk su

Alçak

Normal

İt ş

V brasyon

Dönme hızı

Aşırı

Masraﬂar

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Yüksek

Özet
Tutarlılık sınıfı
DIN’e göre
kısaltma

Normal

Ürün adı

– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
+ 60
+ 70
+ 80
+ 90
+ 100
+ 110
+ 120
+ 130
+ 140
+ 150
+ 160
+ 170
+ 180
+ 190
+ 200
+ 210
+ 220
Alçak

Numara

L tyum gresler / karmaşık gresler

• • • • • • • •

• •

+ 130

• •

+ 130

• • • •

• •

• •

•

• • •

• •

•

• • •

• •

•

• • •

•

• • • • •

+ 140

L -Komplex/EP/
M neral Yağ
NLGI: 2
KP2N-30

+ 120

L -Se fe/EP/
M neral Yağ
NLGI: 0
KP0K-30

+ 120

Megu n
sıvı d şl gres
LP0

• • • •

• • •

+ 120

L -Se fe/EP/
M neral Yağ
NLGI: 00
GP00K-30

+ 140

– 30

Megu n
sıvı d şl gres
LP00

– 30

L -Se fe/EP/
M neral Yağ
NLGI: 00
K00/000K-40

– 30

L -Se fe/F/
M neral Yağ
NLGI: 2
KPF2K-30

Megu n
sıvı gres L00

Yüksek Sıcaklık Gresler
8645 – 20 x 400 g Megu n l tyum
8646 – 5 kg
kompleks gres
8647 – 15 kg
LX2P
8648 – 25 kg
8649 – 50 kg
8650 – 180 kg

– 20

L -Se fe/EP/
F/M neral Yağ/ PM
NLGI: 2
KPF2N-20

– 30

Sıvı Gresler
4690 – 5 kg
6503 – 15 kg
4692 – 25 kg
6673 – 50 kg
4864 – 180 kg
9036 – 20 x 400 g
8438 – 5 kg
8439 – 15 kg
8440 – 25 kg
8442 – 180 kg
3137 – 50 kg
3138 – 180 kg

• • •

– 30

Mafsallı M l Yağları
8436 – 180 kg
Megu n gres
LP2F200

L -Ca/EP/
M neral Yağ/PM
NLGI: 2
KP2K-30

– 40

Uzun Süreli Gresler
9030 LS – 20x400 g Megu n
6453 – 20 x 400 g uzun sürel gres
6498 – 5 kg
LP2L
6672 – 15 kg
6379 – 25 kg
6452 – 50 kg
6451 – 180 kg
Ağır H zmet Gres
8434 – 20 x 400 g Megu n
6450 – 25 kg
ağır h zmet gres

Megu n sıvı d şl
gres NP0

+ 100

8456 – 15 kg
8457 – 25 kg

Na-Se fe/EP/
M neral Yağ
NLGI: 00
GP00/000H-30
Na-Se fe/EP/
M neral Yağ
NLGI: 0
GP0H-30

– 30

Megu n sıvı d şl
gres NP00

– 30

Sıvı Gresler
6318 – 5 kg
8452 – 25 kg
8454 – 180 kg

+ 100

Sodyum yağlar

• •

• •

• •

• •

AL-Komplex/EP/
M neral Yağ/PM
NLGI: 2
KP2N-20

+ 150

6510 – 20 x 400 g Megu n Hochtem8464 – 25 kg
peraturfett ALX2
8466 – 180 kg

– 20

Alüm nyum-karmaşık gresler

• • •

• • •

• •
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İçer k
Content

Kals yum yağları Calc um greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n sızdırmazlık ve ayırma gres C2
Meguin sızdırmazlık ve ayırma gresi C2, soğuk ve ılık suya karşı çok
y b r d renc n garant ed lmes gereken her yerde, kanal zasyon
boruları, h drantlar ve püskürtme kab nler nde sızdırmazlık ve ayırma
gres n n yanı sıra normal yağlama gresi olarak kullanılabilir. Örn. bkz.
vidalı su konveyörleri veya kanalizasyon arıtma tesislerinde.
Megu n seal ng and separat on grease C2 can be used as a normal
grease and as a seal ng and separat on grease on waste water p pes,
hydrants and spray booths, or anywhere, n fact, where very good re s stance aga nst cold and warm water needs to be ensured, e. g. also
for screw pumps or n sewage farms.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

K2G-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

Ca

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+ 100 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

150 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

K2G-30

15 kg
25 kg
180 kg

1
1
1

8785
8786
8788

5 kg
25 kg
180 kg

1
1
1

9404
8789
8791

Megu n yağlama gres C2 (kırmızı)
Megu n yağlama gres C2 (kırmızı) normal yağlama gres olarak
kullanılab l r, ayrıca kanal zasyon borularında, h drantlarda ve
püskürtme kab nler nde sızdırmazlık ve ayırma gresi olarak
kullanılabilir. Örn. bkz. vidalı su konveyörleri veya kanalizasyon
arıtma tesislerinde.
Megu n lubr cat ng grease C2 red can be used as a normal grease and
as a seal ng and separat on grease on waste water p pes, hydrants and
spray booths, or anywhere, n fact, where very good res stance aga nst
cold and warm water needs to be ensured, e. g. also for screw pumps
or n sewage farms.

46

Koyulaştırıcı
Th ckener

Ca

Baz yağ
Base o l

M neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+ 100 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

kırmızı
red

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

145 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 32 mm²/s

Inhalt
Content

Kals yum yağları Calc um greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n uzun sürel gres C2LP
Megu n uzun sürel gres C2LP, özell kle nem varlığında yüksek
yüklü makaralı ve kaymalı yatakların yağlanması ç n özell kle
uygundur. Son derece yapışkan yağlama ﬁlm ve su t c etk s
sayes nde özell kle nşaat sektörü ve tarımdak mak neler ve
araçlar ç n uygundur.
Megu n long-l fe grease C2LP s part cularly su table for lubr cat ng
h gh-loaded roller and pla n bear ngs, part cularly when mo sture s
present. Thanks to the excellent adhes ve strength of the lubr cat ng
ﬁlm and ts water-repellent effect, t s part cularly su table for ma ch nes and veh cles used n the construct on ndustry and n agr culture.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KP2G-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

Ca

Baz yağ
Base o l

M neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+110 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

gelb-grün
sarı-yeş l

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

150 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 800 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2200/2400 N

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KPF2G-20

400 g
LS 400 g
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

20
20
1
1
1
1

6684
33009
8792
8793
8794
8795

25 kg

1

8796

5 kg
15 kg
25 kg
180 kg

1
1
1
1

9422
9459
9460
9462

Megu n yağlama gres C2S
Megu n yağlama gres C2S, mükemmel pas ve korozyon koruma
özell kler ne sah p, den z suyuna dayanıklı b r yağlama gres d r.
Gem dış aksamlarında, sanay de, t carette ve tarımda suya
maruz kalan mak neler n, ek yerler n n, tel halatların vb.
yağlanması ve korunması ç n kullanılab l r.
Megu n lubr cat ng grease C2S s a saltwater-res stant lubr cat ng
grease w th outstand ng rust and corros on protect on propert es. It
can be used on external parts of sh ps, n ndustry, trade and agr cul ture to lubr cate and protect mach nes, jo nts, w res, etc., wh ch are
exposed to water.

Koyulaştırıcı
Th ckener

Ca

Baz yağ
Base o l

M neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

- 20 °C –+100 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

krem renkler
off-wh te

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

> 140 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 100 mm²/s

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KE2E-20

Megu n çok amaçlı gres BIO2
Megu n çok amaçlı gres BIO2, normal ve orta hızlarda normal
yüklü makaralı ve kaymalı yatakların yağlanması ç n uygundur.
Çevresel tehl keler n beklend ğ alanlarda kullanılmak üzere,
örnek olarak tarım ve ormancılık, kuyu nşaatı, nşaat sektörü,
kanal zasyon ve su yönet m alanlarında.
Megu n mult -purpose grease BIO2 s su table for lubr cat ng normally loaded roller and pla n bear ngs operat ng at normal to med um
speeds. It s to be used n areas where env ronmental hazards can be
expected, e. g. n agr culture and forestry, well s nk ng, the construc t on ndustry and sewage and water management.

Koyulaştırıcı
Th ckener

Ca

Baz yağ
Base o l

Kolza yağı
Colza/
rapeseed o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

- 20 °C –+ 80 °C,
kurzze t g b s temporary up to +110 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

150 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 36 mm²/s
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L tyum gresler / karmaşık gresler L th um greases/-complex greases

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n çok amaçlı gres L ...
Megu n çok amaçlı gres L ..., tozlu ve neml koşullarda b le normal yüklü makaralı ve kaymalı yatakların normalden yüksek hızlara
kadar yağlanması ç n özell kle uygundur. Uzun raf ömrü ve h zmet ömrü, çok çeş tl uygulamalarda ekonom k kullanımı garant
eder.

Megu n çok amaçlı gres L1
180 kg
1
3136

Megu n mult -purpose grease L... s part cularly su table for lubr cat ng normally loaded roller and pla n bear ngs operat ng at normal to
h gh speeds, even n dusty and mo st cond t ons. Long durab l ty and serv ce l fe guarantee econom c use n a w de range of appl cat ons.
Özell k Feature

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

Standart
Standard

DIN 51502

Megu n çok amaçlı gres L1
400 g
20
4770
LS 400 g
20
9028
1 kg
4
4774
5 kg
1
4771
15 kg
1
6482
25 kg
1
4773
50 kg
1
4775
180 kg
1
4863

Değer Value
L1

L2

L3

K1K-30

K2K-20

K3N-25

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

L

L

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+120 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+130 °C

-25 °C –+120 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+130 °C

-25 °C –+140 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

doğal renk
natural colored

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

1

2

3

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

185 °C

185 °C

190 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 100 mm²/s

100 mm²/s

120 mm²/s

Megu n çok amaçlı gres L1
5 kg
1
6493
15 kg
1
8798
25 kg
1
6444
50 kg
1
6660
180 kg
1
4623

Megu n çok amaçlı gres L2F100
Megu n çok amaçlı gres L2F100, tozlu ve neml koşullarda b le
normal yüklü makaralı ve kaymalı yatakların düşük la normal
hızlarda yağlanması ç n özell kle uygundur. Katı yağlayıcı oranı
neden yle, ac l çalışma özell kler nde b r y leşmeye sah pt r.
Megu n mult -purpose grease L2F100 s part cularly su table for lu br cat ng normally loaded roller and pla n bear ngs operat ng at nor mal to h gh speeds, even n dusty and mo st cond t ons. Thanks to the
proport on of sol d lubr cants, t has mproved emergency runn ng
propert es.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KF2K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+120 °C,
kurzze t g b s temporary up to +130 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

48

s yah
black

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>180 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 110 mm²/s

400 g
5 kg
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

20
1
1
1
1
1

4765
4777
6483
4779
4781
6321

L tyum gresler / karmaşık gresler L th um greases/-complex greases

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n rulman gres LP ...
Megu n makaralı rulman gres LP ..., tozlu ve neml koşullarda b le zorlu koşullar ve yüksek basınç yükler altında makaralı ve düz
yatakların yağlanması ç n özell kle uygundur. Uzun raf ömrü ve h zmet ömrü, çok çeş tl uygulamalarda ekonom k kullanımı garant
eder.
Megu n roller bear ng grease LP... s part cularly su table for lubr cat ng roller and pla n bear ngs n adverse cond t ons and subject to h gh
pressure loads, even n dusty and mo st cond t ons. Long durab l ty and serv ce l fe guarantee econom c use n a w de range of appl cat ons.
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
LP1

LP2

LP3

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KP1K-30

KP2K-30

KP3K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L /Ca

L /Ca

L /Ca

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+130 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+ 140 °C

-30 °C –+120 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+130 °C

-30 °C –+130 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+ 140 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

doğal renk
natural colored

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

1

2

3

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

190 °C

175 °C

190 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 195 mm²/s

160 mm²/s

195 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2200/2400 N

2200/2400 N

2200/2400 N

Megu n çok amaçlı gres Lp1
25 kg
1
8426
50 kg
1
6445
180 kg
1
6506

Megu n çok amaçlı gres Lp2
400 g
20
4769
LS 400 g
20
9029
5 kg
1
4766
15 kg
1
8427
25 kg
1
4768
50 kg
1
4776
180 kg
1
6446
Megu n çok amaçlı gres Lp3
400 g
20
8799
15 kg
1
9409
25 kg
1
8428
180 kg
1
6375

Megu n rulman gres LF2
Megu n makaralı rulman gres LF2, tozlu ve neml çalışma
koşullarında b le normal ve yüksek hızlarda makaralı ve düz
yatakların yağlanması ç n özell kle uygundur. Gres, basınç emme
kapas tes n ve ac l çalışma özell kler n y leşt rmek ç n katı
yağlayıcılar çer r.
Megu n roller bear ng grease LF2 s part cularly su table for lubr catng roller and pla n bear ngs operat ng at normal to h gh speeds, even
n dusty and mo st operat ng cond t ons. For mprov ng the pressure
absorpt on capab l ty and the emergency runn ng propert es the
grease conta ns sol d lubr cants.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KPF2K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+20 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>180 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 110 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2800/3000 N

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KPF2K-30

400 g
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

20
1
1
1
1

6448
4621
8430
6368
6357

15 kg
25 kg

1
1

9411
8431

Megu n rulman gres LP2F200 +
Megu n makaralı rulman gres LP2F200 +, normalden yüksek hızlara
kadar yüksek yüklü makaralı rulmanlarda kullanım ç n özel olarak
gel şt r lm şt r. Yüksek oranda katı yağlayıcılar ve EP katkı maddeler
neden yle, en zorlu koşullarda kaymalı ve makaralı yataklarda da çok
y kullanılab l r.
Megu n roller bear ng grease LP2F200+ has been spec ally developed
for use n h gh-loaded roller bear ngs operat ng at normal to h gh
speeds. Thanks to the h gh proport on of sol d lubr cants and EP add t ves, t can also be used very well n pla n and roller bear ngs n ex treme cond t ons.

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-25 °C –+130 °C,
kurzze
temporary
+140 °Ct g bup
s to

Renk/Görünüm
Color/Appearance

schwarz
black

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>180 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 110 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

3000/3200 N
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L tyum gresler / karmaşık gresler L th um greases/-complex greases

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n uzun sürel gres LP2L
Megu n uzun sürel gres LP2L, zorlu çalışma koşulları altında aşırı
yüklü makaralı ve kaymalı yatakların yağlanması ve yen den yağlama
aralıklarının uzatılması ç n özell kle uygundur. Son derece yapışkan
yağlama ﬁlm sayes nde özell kle nşaat sektöründek ve tarımdak
mak neler ve araçlar ç n uygundur.
Megu n roller bear ng grease LP2L s part cularly su table for lubr cat ng h gh-loaded roller and pla n bear ngs n adverse operat ng con d t ons and for prolong ng lubr cat on ntervals. Thanks to the excel lent adhes ve strength of the lubr cat ng ﬁlm, t s part cularly su table
for mach nes and veh cles used n the construct on ndustry and n
agr culture.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KP2K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L /Ca

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+130 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>190 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 150 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2200/2400 N

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KPF2N-20

400 g
LS 400 g
5 kg
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

20
20
1
1
1
1
1

6453
9030
6498
6672
6379
6452
6451

400 g
25 kg

20
1

8434
6450

180 kg

1

8436

Megu n ağır h zmet gres
Megu n ağır h zmet gres , ağır sanay de (örn. madenc l k) düşük la
normal hızlarda, neml ve tozlu ortamlarda b le yüksek yüklü
makaralı rulmanlarda kullanım ç n özel olarak gel şt r lm şt r. Katı
yağlayıcıların, EP ve yapıştırıcı katkı maddeler n n oranı neden yle, en
zorlu koşullarda kaymalı ve makaralı yataklarda da çok y
kullanılab l r.
Megu n heavy-duty grease has been spec ally developed for use n
h gh-loaded roller bear ngs used n heavy ndustry (e. g.m n ng) w th
low to normal speeds, even n mo st and dusty env ronments. Thanks
to the proport on of sol d lubr cants and graph te, EP and adhes ve add t ves, t can also be used very well n pla n and roller bear ngs n ex treme cond t ons.

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-20 °C –+140 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

schwarz
black

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>260 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 400 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

3000/3200 N

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KPF2K-30

Megu n yağlama gres LP2F200
Megu n yağlama gres LP2F200, yüksek ger l ml , sab t hızlı
bağlantılarda kullanım ç n özel olarak gel şt r lm şt r. Katı yağlayıcı
oranı neden yle kaymalı ve makaralı yataklarda çok y kullanılab l r.
Hem kayar hem de sab t bağlantıların kalıcı olarak yağlanması ç n
uygundur.
Megu n lubr cat ng grease LP2F200 has been spec ally developed for
use n h gh-loaded homok net c jo nts. Thanks to the proport on of sol d lubr cants, t can be used very well n pla n and roller bear ngs. It s
su table for the l fet me lubr cat on of both sl d ng and ﬁxed jo nts.
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Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+120 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>180 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 110 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2800/3000 N

L tyum gresler / karmaşık gresler L th um greases/-complex greases

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n Sıvı D şl Gres LP ...
Megu n sıvı şanzıman gres LP ..., tozlu ve neml koşullarda b le normal yüklü d şl ler n ve d şl kavramaların düşük la normal hızlarda
yağlanması ç n özell kle uygundur. Yarı sıvı b r yağlayıcının özell kle öneml olduğu d şl kutularında kullanılab l r.
Megu n gearbox ﬂow grease LP... s part cularly su table for lubr cat ng normally loaded transm ss ons and toothed clutches operat ng
at low to normal speeds, even n dusty and mo st cond t ons. It can be used n transm ss ons where a sem -l qu d lubr cant part cularly
comes to bear.
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
LP00

LP0

GP00K-30

KP0K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

L

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+120 °C

-30 °C –+120 °C
kurzze t g b s
temporary up to
+130 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

doğal renk
natural colored

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

00

0

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

175 °C

>160 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 200 mm²/s

Megu n sıvı d şl gres
LP00
400 g
20
9036
5 kg
1
8438
15 kg
1
8439
25 kg
1
8440
180 kg
1
8442

Megu n sıvı d şl gres
LP0
50 kg
1
3137
180 kg
1
3138

190 mm²/s

Megu n sıvı gres L00
Megu n Fl eßfett L00, düşük la orta hızlarda normal yüklü makaralı
ve kaymalı yatakların yağlanması ç n özell kle uygundur. Tozlu ve
neml ortamlarda da kullanılab l r. T car araçlarda merkez yağlama
s stemler nde kullanılması özell kle tavs ye ed l r.
Megu n ﬂow grease L00 s part cularly su table for lubr cat ng nor mally loaded roller and pla n bear ngs operat ng at low to med um
speeds. It may also be used n dusty and mo st cond t ons. It s espe c ally recommended for use n central lubr cat ng systems on com merc al veh cles.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

K00/000K-40

Koyulaştırıcı
Th ckener

L

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-40 °C –+120 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

00/000

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>180 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 45 mm²/s

5 kg
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

1
1
1
1
1

4690
6503
4692
6673
4864

51

GRESLER & MACUNLAR GREASES & PASTES

GRESLER& MACUNLAR GREASES & PASTES

GRESLER & MACUNLAR GREASES & PASTES

GRESLER & MACUNLAR GREASES & PASTES

L tyum gresler / karmaşık gresler L th um greases/-complex greases

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n l tyum kompleks gres LX2P
Megu n l tyum kompleks gres LX2P, özell kle yüksek sıcaklıklarda ve
aşırı basınç yükler nde düz ve makaralı yatakların uzun sürel
yağlanması ç n uygundur. Ana uygulama alanları, yüksek yatak
sıcaklıklarına ve yüksek yüzey basıncına sah p yağlama noktalarının
kontrol ed lmes gereken otomot v ve ağır sanay d r.
Megu n l th um complex grease LX2P s part cularly su table for longterm lubr cat on of pla n and roller bear ngs at h gh temperatures and
extreme pressure loads. Its ma n appl cat ons are the automot ve sec tor and heavy ndustry where lubr cat on po nts w th h gh bear ng temperatures and h gh surface pressure have to be handled.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KP2N-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L -Kompleks
L -complex

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+140 °C,
kurzze
temporary
+180 °Ct g bup
s to

Renk/Görünüm
Color/Appearance

52

blau
blue

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>260 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 210 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

2800/3000 N

400 g
5 kg
15 kg
25 kg
50 kg
180 kg

20
1
1
1
1
1

8645
8646
8647
8648
8649
8650

İçer k
Content

Sodyum gresler Sod um greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n sıvı d şl gres NP ...
Megu n sıvı d şl gres NP ... özell kle kapalı makaralı d şl ler n ve düşük yüklü tambur motorların yağlanması ç n uygundur. İy
yapışma gücü, özell kle yüksek hızlı d şl kutuları ve d şl motorlarda kend n göster r.
Megu n gearbox ﬂow grease NP... s part cularly su table for lubr cat ng low-loaded sealed roll ng contact gears and drum motors. Its
good adhes on capac ty s fully brought to bear on h gh-speed transm ss ons and geared motors.
Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value
NP00

NP0

GP00/000H-30

GP0H-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

Na

Na

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+100 °C

-30 °C –+100 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

naturfarben
natural colored

doğal renk
natural colored

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

Megu n sıvı d şl gres
NP00
5 kg
1
6318
25 kg
1
8452
180 kg
1
8454

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

00/000

0

Tropfpunkt
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>140 °C

>150 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 130 mm²/s

Megu n sıvı d şl gres
NP0
15 kg
1
8456
25 kg
1
8457

140 mm²/s
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İçer k
Content

Alüm nyum kompleks gresler Alum n um-complex greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n yüksek sıcaklık gres ALX2
Yüksek sıcaklıklarda ve normal yüklerde düz ve makaralı yatakların
yağlanması ç n yüksek kal tel kompleks sabunlu gres. Ana
uygulama alanı, yüksek yatak sıcaklıklarına sah p yağlama
noktalarının meydana geld ğ ağır sanay d r.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KP2N-20

A h gh qual ty complex soap grease su table for lubr cat ng pla n and
roller bear ngs at h gh temperatures and normal loads. The ma n ap pl cat on s heavy ndustry where lubr cat on po nts occur at h gh bearng temperatures.

Koyulaştırıcı
Th ckener

Al-Kompleks
Al-complex

Baz yağ
Base o l

M neralöl
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

400 g
25 kg
50 kg
180 kg

20
1
1
1

6510
8464
6887
8466

400 g

12

4037

-20 °C –+150 °C,
kurzze t g b s temporary up to +200 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

doğal renk
natural colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

>240 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 220 mm²/s

Yüksek sıcaklık gresler H gh temperature greases
LM 321 HT-Gres
Yüksek termal yüklere sah p makaralı ve kaymalı yatakların uzun
sürel ve ömür boyu yağlanması ç n sentet k yüksek sıcaklık gres .
Aşırı yaşlanma kararlılığı.
LM 321 HT Grease s a synthet c h gh-temperature grease for long-l fe
and permanent lubr cat on of roller and pla n bear ngs wh ch are sub jected to h gh thermal load ng. Extremely stable to age ng.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KHC2S-35

Koyulaştırıcı
Th ckener

jel
gel

Baz yağ
Base o l

sentet k yağ
synthet c o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –+210 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

bej
be ge

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

Damlama noktası
Dropp ng po nt
40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

54

2
ohne
w thout

DIN 51562

430 mm²/s

İçer k
Content

Özel gresler Spec al greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Evrensel beyaz gres
Çok yüklü düz, makaralı ve oynak yataklarda kullanım ç n. İçerd ğ
katı yağlayıcılar, k rl l k çermeyen gres yağlama noktalarının yanı
sıra uzun sürel yağlama le yüksek basınç özell kler sağlar. Gıda ve
Tüket m Malları Yasası'nın 31. Bölümü, 1. Paragraf kapsamında
h jyen k olarak zararsızdır.
For use on h gh-load pla n, roller and rocker bear ngs. The sol d lubr cants conta ned n the product guarantee h gh load- carry ng capac ty
for clean lubr cat on po nts and long-l fe lubr cat on. Hyg en cally safe
w th n the mean ng of sect on 31 (1) of the German Foodstuffs and Consumer Goods Act.

Özell k Feature
Kısa açıklama
Br ef descr pt on

Standart
Standard
DIN 51502

Değer Value
KF2K-30

Koyulaştırıcı
Th ckener

L th umhydroxystearat

Baz yağ
Base o l

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+120 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

beyaz
wh te

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

> 195 °C

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

DIN 51562-1

110 mm²/s

VKA y .- / kaynak kuvvet
Four-ball tester mater al
load/weld force

DIN 51350 Te l 4

3400/3600 N

400 g

12

YENİ/
NEW!

PTFE nce mekan k gres
Yüksek PTFE katı yağlayıcı çer ğ ne ve gen ş b r sıcaklık aralığına
sah p sentet k nce mekan k gres. Mükemmel kayma özell kler ve
opt mum aşınma koruması sağlar. Aşırı sürünen baz yağların
kullanımı ve yüksek yağ ayırma kapas tes sayes nde, şlenm ş
b leşenler korozyona ve aşınmaya karşı en y şek lde korunur. En
düşük sürtünme katsayıları hatasız çalışma sağlar. İçerd ğ PTFE,
sürtünme ortaklarının kolay, eş t ve sarsıntısız kaymasını sağlar.
Synthet c ﬁne mechan cal grease w th h gh PTFE sol d lubr cant content and w de operat ng temperature range. Offers outstand ng lubr cat on propert es and opt mal wear protect on. The use of extremely
adherent base o ls and the h gh o l separat on capac ty g ve treated
components opt mal protect on from corros on and wear. Ultralow
fr ct on coefﬁc ents ensure perfect funct on ng. The PTFE conta ned n
the product means that the fr ct on partners sl de eas ly, evenly and
smoothly.

8918

→ stek üzer ne
d ğer konteyner boyutları

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KFE0N-60

Koyulaştırıcı
Th ckener

Calz um

Baz yağ
Base o l

ester bazlı
ester-based

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-60°C b s 150°C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

ﬁld ş
Ivory

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

0

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

DIN 51562-1

11 mm²/s

1 kg

4

20663
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İçer k
Content

Özel gresler Spec al greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

S l nd r gres OW
Rulo yağlayıcı OW, haddehanelerde ve sac haddehaneler nde rulo
yağlama ç n özel olarak formüle ed lm ş b r yağlayıcı b leş kt r. Rulo
yağlayıcı OW aşınmayı azaltır ve ruloları soğutur.
Roller Lubr cant OW s a lubr cant compound espec ally formulated for
lubr cat ng rollers on roller tra ns and plate and sheet roll ng m lls.
Roller Lubr cant OW reduces wear and cools the rollers.

Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

Katkı maddeler , yağ, sabunlar, katı yağlayıcılar
add t ves, o l, soaps, sol d lubr cants

Renk/Görünüm
Color/Appearance

Değer Value

5 kg

1

3401

1 kg

4

4232

1 kg

4

3402

gr
grey

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

DIN 51757

~ 0,9 g/cm³

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KHCF1N-35

S lent n 26
S lent n 26, bel rg n gürültü sönümleme özell kler ne sah p jel le
kalınlaştırılmış sentet k b r grest r.
S lent n 26 s a gel-th ckened synthet c grease w th except onal
no se-damp ng propert es.

Koyulaştırıcı
Th ckener

jel
gel

Baz yağ
Base o l

sentet k yağ
synthet c o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

ca. -40 °C –
+120 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

mav
blue

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

0/00

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

damlamayan
non-dr p

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

DIN 51562

440 mm²/s

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KFK2U-40

Yüksek performanslı gres
Zorlu koşullar, yüksek sıcaklıklar, yüksek yüzey basınçları ve agres f
ortamlar ç n yüksek kal tel , sentet k uzun sürel yağlayıcı gres. Uzun
yağlama aralıkları veya ömür boyu yağlama neden yle yüksek
ekonom k ver ml l k. –40 °C le +280 °C arasındak sıcaklık aralığı ç n
yağlama tam olarak garant ed l r. Yüksek Performanslı Gres, benz n,
benzen, toluen, aseton g b tüm yaygın çözücülere ve per-,
tr kloret len ve tr kloroetan g b klorlu h drokarbonlara, sülfür k,
h droklor k, n tr k as t ve aqua reg a g b norgan k as tlere ve yağ
as tler ne karşı dayanıklıdır, alkoller ve halojenler. Yüksek
Performanslı Gres, plast klere ve elastomerlere karşı tamamen
nötrdür. Kloroﬂorokarbonlarda çözünür. 300 °C'ye kadar toks k
değ ld r.
H gh-qual ty long-term lubr cat ng grease for extreme cond t ons, h gh
temperatures, h gh surface pressures and aggress ve med a. H ghly
econom cal due to long per ods between lubr cat on or l fe-t me lubr cat on. Lubr cat ng act on s fully guaranteed for the temperature range
-40 °C to +280 °C. H gh Performance Grease s res stant to all the commonly used solvents such as petrol, benzene, toluene, acetone and
chlor nated hydrocarbons such as tetra- and tr chloroethylene and
tr chloroethane and s res stant to norgan c ac ds such as sulphur c,
hydrochlor c and n tr c ac ds and aqua reg a (m xture of hydrochlor c
and n tr c ac d) as well as fatty ac ds, alcohols and halogens. H gh Performance Grease does not attack plast cs or elastomers. The product s
soluble n ﬂuorochlor nated hydrocarbons. Non-tox c up to 300 °C.
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Koyulaştırıcı
Th ckener

organ k
organ c

Baz yağ
Base o l

sentet k yap
synthet c o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-40 °C –+ 280 °C
temporary up to +300 °C’ye kadar

Renk/Görünüm
Color/Appearance

beyaz
wh te

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

olmadan
w thout

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

345 mm²/s

İçer k
Content

Özel gresler Spec al greases

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Polygl de 1
Polygl de 1, plast k sürtünme eşleşmeler ç n tamamen sentet k b r
yağlama gres d r.
Polygl de 1 s a fully synthet c lubr cat ng grease for plast c fr ct on
pa r ngs.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KHC-1P-40

Koyulaştırıcı
Th ckener

jel
gel

Baz yağ
Base o l

Syntheseöl
synthet c o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

4

3190

1 kg
25 kg

4
1

3605
3606

500 g

15

2851

-40 °C –+150 °C
temporary up to +180 °C’ye kadar

Renk/Görünüm
Color/Appearance
NLGI sınıfı
NLGI number

1 kg

renks z
colorless
DIN 51818

Damlama noktası
Dropp ng po nt

1
olmadan
w thout

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

DIN 51562

400 mm²/s

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KHCF1N-35

Paste S1
Paste S1, açık renkl katı yağlayıcıların b r komb nasyonuna sah p çok
şlevl b r yağlayıcıdır. Yapıştır S1 uzun ve güçlüdür.
S1 Paste s a mult funct onal lubr cant conta n ng a comb nat on of
l ght sol d l ubr cants. The product s str ngy, tacky and strongly ad herent.

Koyulaştırıcı
Th ckener

Gel

Baz yağ
Base o l

sentet k yağ
synthet c o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –+150 °C

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

1

Renk/Görünüm
Color/Appearance

beyaz
wh te

Damlama noktası
Dropp ng po nt

olmadan
w thout

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

<7 mm²/s

S l kon Gres
Gen ş b r kullanım yelpazes ne sah p yağlayıcıdır. Düşük la yüksek
sıcaklıklar ç n deald r. Mükemmel ayırma ve kayma özell kler , örn.
B. metal / plast k eşleşmeler le. Oks dasyona karşı yüksek d renç ve
düşük buharlaşma eğ l m . Soğuk ve sıcak suya dayanıklı,
yaşlanmaya ve sıcaklığa dayanıklı, k r tutmaz ve merkez yağlama
s stemler nde pompalanab l r. Zayıf as d k veya zayıf baz k alanlarda
kullanılab l r. Düşük yatak basınçları le rulmanlı ve kaymalı yatak
yağlaması ç n de uygundur.
Lubr cant w th w de-rang ng appl cat on area. Ideally su ted for low to
h gh temperatures. Excellent solat on and sl d ng propert es, e.g., on
metal/plast c mat ngs. H gh ox dat on res stance and low volat l ty.
Cold and hot water res stant, age and temperature stable, d rt seal ng
and transportable n central lubr cat on plants. Can be used n weakly
ac d c or weakly alkal ne area. Also su table for roller and roller bear ng lubr cat on w th low bear ng pressures.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Kısa açıklama
Br ef descr pt on

DIN 51502

KSI2S-40

Koyulaştırıcı
Th ckener
Baz yağ
Base o l

norgan k
norgan c
sentet k s l kon yağ
synthet c s l con o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range
NLGI sınıfı
NLGI number

-40 °C –+200 °C
DIN 51818

Renk/Görünüm
Color/Appearance
Damlama noktası
Dropp ng po nt
40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

2
transparent

DIN ISO 2176

> 200 °C
7500 mm²/s
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İçer k
Content

Macunlar Pastes

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

Megu n bakır macunu
Megu n bakır macunu özell kle ayırma koruması olarak uygundur ve
termal olarak yüksek ger l ml b leşenler n kaynaklanmasına ve
tutulmasına karşı koruma sağlar. B. Egzoz, eşanjör, kazan vb. D sk ve
kampanalı frenler n tüm frenleme alanında ses yalıtımı ve onarımları
ç n kullanılır. Megu n bakır macunu, sökmey kolaylaştırır.
Megu n copper paste s part cularly su table as separat on protect on
and protects aga nst weld ng and jamm ng of components exposed to
h gh temperatures, e. g. exhaust systems, heat exchangers, bo lers,
etc. It s des gned for no se damp ng and repa rs n the ent re brak ng
system for d sc and drum brakes. Megu n copper paste fac l tates d s mantl ng.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –+1.100 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

bakır reng
copper colored

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

1/2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

olmadan
w thout

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

ASTM D 7042-04 110 mm²/s

Alevlenme noktası
Flash po nt

DIN ISO 2592

220 °C

Akma noktası
Pour po nt

DIN ISO 3016

-24 °C

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

M neral yağ, pol mer karışımı,
Metal p gmentler
m neral o , polymer m xture,
metal p gments

400 g
50 kg
180 kg

20
1
1

6351
8651
6371

250 ml

12

1520

300 ml

12

4020

25 kg

12

21420

Bakır sprey
Yüksek termal yüklere maruz kalan mak ne elemanları ç n en y
bakır parçacıklarından yapılmış ayırıcı madde ve yağlayıcı. Uzun b r
çalışma süres nden sonra kolay sökme sağlar. Bakır sprey, yüksek
sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etk lere maruz kalan v da
bağlantılarında ve ayırma yüzeyler nde aşırı yüksek sıcaklıklar ç n
kullanılır.
Release agent and lubr cant made from ultra-ﬁne copper part cles for
use w th mach ne elements subject to h gh thermal stress. Makes d s mantl ng easy after long runn ng t mes. Copper Spray s used for the
h ghest temperatures n threaded connect ons and contact surfaces
that are exposed to h gh pressures and corros ve nﬂuences such as
compressor and turb ne screws, exhaust bolts, sparkplug threads.

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+1.100 °C

Form
Form

sıvı, aerosol
l qu d, aerosol

LM 145 yağlayıcı b leş k
Açık çalışan tahr k elemanları ç n yumuşak ve son derece yapışkan
yağlayıcı. İy kuruyan ﬁlm, özell kle toza, suya veya hava koşullarına
maruz kalan açık tahr kler ç n uygundur.
Soft and extremely adherent lubr cant for open dr ve elements. The
ﬁlm, wh ch dr es thoroughly, s espec ally su table for open dr ves
wh ch are exposed to dust, water or the weather.

Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

yüksek v skoz te m real yağ
h gh-v scos ty m neral o l

Değer Value

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+110 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

0,673 g/cm³

Alevlenme noktası
Flash po nt

-60 °C

Form
Form

sıvı, aerosol
l qu d, aerosol

Bakım macunu beyaz
Açık renkl katı yağlayıcıların b r komb nasyonu le çok şlevl
yağlayıcı. Çok y conta uyumluluğu ve güçlü yapışma. Ömür boyu
yağlama mümkündür.
Mult funct onal lubr cant conta n ng a comb nat on of l ght sol d lubr cants. Very compat ble w th seals and strongly adherent. Enables l fe t me lubr cat on.
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Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

m neral yağ
m neral o l

Değer Value

Koyulaştırıcı
Th ckener

Jel
Gel

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-30 °C –+150 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

beyaz
wh te

NLGI sınıfı
NLGI number

DIN 51818

2

Damlama noktası
Dropp ng po nt

DIN ISO 2176

olmadan
w thout

40 °C’de baz yağ v skoz tes
Base o l v scos ty at 40 °C

DIN 51562

120 mm²/s

YENİ/
NEW!

İçer k
Content

Macunlar Pastes

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

LM 49 Akış macunu
T car olarak tem n ed leb len MoS2 katı yağlayıcı pastaların daha da
gel şt r lmes olarak t ksotrop k yağlayıcı komb nasyonu. Çalışması
son derece kolaydır ve bu nedenle atölye kullanımı ç n özell kle
uygundur. Kend l ğ nden yapışma, maks mum basınç em l m , y
korozyon koruması, evrensel uygulama, hızlı ve kolay uygulama,
ekonom k ve ac l durum çalışma özell kler ne sah p.
Th xotrop c comb nat on of lubr cants developed from commerc ally
ava lable MoS 2 sol d lubr cant pastes. Outstand ngly easy to use and
therefore spec ally su table for the workshop. Spontaneous adher ence, h ghest load carry ng capac ty, good corros on protect on, un versal use, qu ck and easy appl cat on, cost-effect ve and emergency
lubr cat on propert es.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

+ 30 °C –+ 600 °C

Form
Form

sıvı, macunsu
l qu d, pastel ke

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

Alevlenme noktası
Flash po nt

>200 °C

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

1,2 g/cm³

500 g

4

3060

50 g
1 kg

12
4

3010
4096

300 ml

12

3045

50 g
250 g
1 kg
5 kg

12
6
4
1

3418
3420
3413
3831

LM 48 Montaj macunu
Aşırı yükler ç n yüksek performanslı tungsten d sülfür macunu.
Ayrıca pürüzsüz görünen yüzeylere de yapışır. Cıvatalara ve yatak
burçlarına bastırırken, makaralı yatak halkalarını çekerken yatakları
ve kayar kılavuzları sürterek, alıştırma hasarlarını ve aşınma zler n
önler. Temel yağlama ç n. Eklemler n ve küçük b leşenler n "ömür
boyu" yağlanmasıdır. Ç nko sülfür, graﬁt, ﬂorür ve tungsten d sülﬁd
bazlı s nerj k b r katı yağlayıcı s stem çer r.
H gh-performance tungsten d sulﬁde paste for heavy-duty appl ca t ons. It adheres even to apparently smooth surfaces. Rubbed nto
bear ngs and sl deways, t prevents runn ng- n damage and se z ng
marks when press ng n p ns and bear ng l ners and mount ng ant fr ct on bear ng r ngs. For bas c lubr cat on. “For l fe” lubr cat on of jo nts
and small components. Conta ns a synerg st cally act ve sol d lubr cant system w th a z nc sulﬁde, graph te, ﬂuor des and tungsten d sulﬁde base.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –+ 450 °C

Form
Form

sıvı, macunsu
l qu d, pastel ke

Renk/Görünüm
Color/Appearance

s yah
black

Alevlenme noktası
Flash po nt

101 °C

20 °C’de yoğunluk
Dens ty at 20 °C

1 g/ml

LM 48 Sprey macun
Aşırı yükler ç n yüksek performanslı tungsten d sülfür macunu.
Ayrıca pürüzsüz görünen yüzeylere de yapışır. Rulmanları ve kayar
kılavuzları ovalayarak, cıvatalara ve rulman burçlarına bastırırken,
rulman b lez kler n çekerken, alıştırma hasarlarını ve sürtünme
zler n önler. Temel yağlama ç n. Eklemler n ve küçük b leşenler n
"ömür boyu" yağlanmasıdır. Ç nko sülfür, graﬁt, ﬂorür ve tungsten
d sülﬁd bazlı s nerj k b r katı yağlayıcı s stem çer r.
H gh-performance tungsten d sulﬁde paste for heavy-duty appl ca t ons. It adheres even to apparently smooth surfaces. Rubbed nto
bear ngs and sl deways, t prevents runn ng- n damage and se z ng
marks when press ng n p ns and bear ng l ners and mount ng ant fr ct on bear ng r ngs. For bas c lubr cat on. “For l fe” lubr cat on of jo nts
and small components. Conta ns a synerg st cally act ve sol d lubr cant system w th a z nc sulﬁde, graph te, ﬂuor des and tungsten d sulﬁde base.

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

Temel
Base

m neral yağ
m neral o l

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-35 °C –+ 450 °C

Form
Form

sıvı, aerosol
l qu d, aerosol

Alevlenme noktası
Flash po nt

>200 °C

Yoğunluk
Dens ty

0,71 g/ml

Seram k macun
Yarı sentet k, beyaz yüksek sıcaklık pastasıdır. Yapışma, soğuk
kaynak, paslanma ve yapışmayı önler. Metal çermez. Çok y aşınma
ve korozyon koruması. Evrensel olarak uygulanab l r. Sıcak ve soğuk
suya, as tlere ve alkal lere karşı dayanıklıdır.
Partly synthet c, wh te h gh-temperature paste. Prevents se z ng, cold
weld ng, rust freez ng and st ck-sl p. Metal-free. Very good wear and
corros on protect on. Un versal use. Res stant to hot and cold water as
well as to ac ds and alkal s.

Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

sentet k/m neral yağ
synthet c-/m neral o l

Değer Value

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-40 °C –+1.400 °C

Renk/Görünüm
Color/Appearance

beyaz
wh te

Yoğunluk
Dens ty

1,42 g/cm³
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Cera Tec
Cera Tec, yüksek teknoloj ürünü b r seram k aşınma korumasıdır ve p yasada bulunan tüm yağlarla
karıştırılab l r. Cera Tec, k myasal ve termal streslere karşı son derece dayanıklı seram k b leş kler
sayes nde sürtünmey ve aşınmayı azaltır. D rekt metal/metal temasını engelleyerek ün teler n kullanım
ömrünü uzatır. Düzgün çalışma etk s , benz nl ve d zel motorların yakıt tüket m n azaltır.
Uygulama alanı: Motorlar, d şl ler, pompalar ve kompresörler ç n aşınma koruması. Cera Tec, lg l yağa
eklen r ve kend kend ne karışır. 5 l yağ hacm ç n yeterl d r. 50.000 km uzun vadel etk s le. Islak
kavramalarla kullanım ç n uygun değ ld r!

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

300 ml

6

3721

1l

6

5116

500 ml

6

3404

50 ml

12

3339

Cera Tec s a h gh-tech ceram c wear protect on and can be m xed w th all commerc ally ava lable o ls. Cera
Tec reduces fr ct on and wear by us ng chem cally and thermally extremely h gh-res l ent ceram c com pounds. Prevents d rect metal/metal contact, ncreas ng the serv ce l fe of the aggregate. The smooth-run n ng effect reduces fuel consumpt on n gasol ne and d esel eng nes.
Area of use: Wear protect on for eng nes, transm ss ons, pumps and compressors. Cera Tec s added to the
o l and s self-m x ng. Sufﬁc ent for 5 l o l volume. W th long-term effect for 50,000 km. Not su table for use
w th wet clutches!

H drol k S stem Katkısı | Hydraul c System Add t ve
H drol kte O-r ngler g b sızdırmazlık malzemeler n korur ve bakımını yapar. Sürtünmey azaltır ve st cksl p etk s n durdurur. Yağ sıcaklığını düşürür, yağın yaşlanmasını yavaşlatır ve h drol k s stem
b leşenler n korur. B. Aşınmaya karşı en y şek lde pompalar. H drol k s stemler korozyon, köpük ve
çamur oluşumundan ve tortulardan korur. Aşınma en aza nd r l r, onarım r sk azaltılır ve şletme
mal yetler düşürülür.
Uygulama alanı: Sanay de, nşaat ve t car araçlarda h drol k s stemler le tarım ve ormancılıkta kullanılan
agregalar ç n. H drol k yağa ekley n. Önley c kullanım ç n %2 la %4, problemle lg l kullanım ç n %4 la
%8 ekley n. HEPG, HETG, HEES'e göre hızla b yoloj k olarak parçalanab len h drol k yağların yanı sıra
merkez h drol k yağlar veya fren h drol ğ le doldurulmuş h drol k s stemler ç n uygun değ ld r.
Protects and ma nta ns seal ng mater als such as O-r ngs n hydraul c systems. Reduces the fr ct on and
prevents the st ck sl p effect. Lowers the o l temperature, slows down o l ag ng and prov des opt mal protec t on of components of the hydraul c system, e.g. pumps, aga nst wear. Protects hydraul c systems aga nst
corros on, foam and sludge format on and depos ts. The wear s m n m zed, the r sk of repa rs s reduced
and operat ng costs lowered.
Area of use: For hydraul c systems n ndustry, n construct on and commerc al veh cles as well as for as sembl es used for agr culture and forestry. M x w th the hydraul c o l. For prevent ve use, a dosage of 2 to 4
%, 4 to 8 % when used to treat problem cases. Not su table for hydraul c systems that are ﬁlled w th rap dly
b odegradable hydraul c o ls n accordance w th HEPG, HETG or HEES as well as central hydraul c system
o ls or brake ﬂu d.

H drol k s stemler ç n ﬂoresan kaçak dedektörü |
Fluorescent leak detector for hydraul c systems
H drol k s stemlerde sızıntıların hızlı ve kes n tesp t ç n yağ katkısı. Ürünün eklenmes , h drol k yağı
yüksek oranda ﬂoresan yapar. B r gösterge lambası (UV çubuk lamba) le aydınlatılarak sızıntılar tam
olarak lokal ze ed leb l r ve yağ kaybının tam boyutu bel rleneb l r.
Uygulama alanı: M neral h drol k yağlar ç n ﬂoresan gösterges .
O l add t ve to locate leakages n hydraul c systems qu ckly and prec sely. By add ng the product the hydrau l c o l becomes h ghly ﬂuorescent. Th s enables you to locate the leakage exactly by us ng an nd cator lamp
(UV tube lamp) and also to determ ne the prec se extent of the o l loss.
Area of use: Fluorescent nd cator for m neral hydraul c o ls.

Floresan Kaçak Dedektörü K | Fluorescent Leak F nder K
B r gösterge lambası (UV çubuk lambası) le bağlantılı olarak su g r ş n n ve rüzgar gürültüsünün hızlı ve
kes n olarak tesp t ç n suda çözünür kaçak tesp t sıvısı. Bu sayede onarım sonrası tekrar çalışma veya
ş kayetler n önüne geç leb l r. Karışım oranı 1:10 - 1:500.
Uygulama alanı: Cam veya sürgülü çatı onarımlarından sonra su g r ş n lokal ze etmek, kaza onarımları
ve rüzgar gürültüsünün hızlı ve hassas lokal zasyonu ç n.
Water-soluble leak detect on ﬂu d for fast and prec se local zat on of water leaks and w nd no ses us ng an
nd cator lamp (UV ﬂashl ght). Use t to avo d repa rs and compla nts after repa rs. M x ng rat :o01– 1 : 500.
Area of use: For local z ng water leaks after mak ng repa rs on glass roofs or sunroofs, when repa r ng ac c dents and for fast and exact local zat on of w nd no ses.
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Enjeks yon tem zley c | Inject on Cleaner
Enjeks yon valﬂer , emme valﬂer , buj ler ve yanma odasındak tortuları g der r ve tekrar oluşmasını
engeller. Çalıştırma zorluklarını ve düzens z motor çalışmasını ortadan kaldırır. Yakıt enjeks yon
s stem n n tüm b leşenler n n bakımını yapar. Tüm yakıt s stem n korozyondan korur. Gaz tepk s n ve
sıkıştırmayı y leşt r r. AU değerler n ve motorun performansını opt m ze eder. Tem z motorlar daha az
yakıt kullanır ve k rlet c em syonları azaltır.
Uygulama alanı: Tüm benz nl motorlar ç n uygundur - önley c veya sorun g derme ç n. Turbo ve Kat test
ed ld . Yakıt deposuna doğrudan ekleme ç n. 70 l treye kadar yakıt ç n 300 ml yeterl d r. Etk s 2.000 km'ye
kadar sürer.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

300 ml

6

5110

250 ml

6

5120

Removes depos ts on nject on valves, ntake valves, spark plugs and n the combust on chamber and pre vents them from reform ng. El m nates start problems and rough eng ne runn ng. Cares for all components
n the gasol ne nject on system. Protects the ent re fuel system from corros on. Improves the throttle re sponse and compress on. Opt m zes the em ss on test values and performance of the eng ne. Clean eng nes
need less fuel and reduce em ss ons.
Area of use: Su table for all gasol ne eng nes – as a preventat ve measure or to solve problems. Tested safe
w th catalyt c converters and turbochargers. For add ng d rectly to the fuel tank. 300 ml are sufﬁc ent for up
to 70 l fuel. Effect lasts up to 2,000 km.

Süper D zel Katkısı | Super D esel Add t ve
D zel enjeks yon s stem ndek ve yanma odasındak tortuları g der r ve oluşumunu engeller. D zel
enjeks yon s stem n n tüm b leşenler n korur. Nozul ğneler n n yapışmasını ve yapışmasını önler. Setan
sayısını arttırır ve d zel yakıtın tutuşab l rl ğ n y leşt r r. Motorun sorunsuz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt
s stem n korozyon ve aşınmaya karşı korur. AU değerler n ve motorun performansını opt m ze eder.
Tem z motorlar daha az yakıt kullanır ve k rlet c em syonları azaltır.
Uygulama alanı: D zel part kül ﬁltrel ve ﬁltres z tüm d zel motorlar ç n uygundur - önley c veya sorun
g derme ç n. Turbo test ed ld . Yakıt deposuna doğrudan ekleme ç n. Tüm geleneksel d zel ve b yod zel
yakıtlarla tamamen uyumludur. 75 l'ye kadar yakıt ç n 250 ml yeterl d r (dozaj 1: 300). Etk s 2.000 km'ye
kadar sürer.
Removes depos ts n the d esel nject on system and n the combust on chamber and prevents them from
renewed format on. Ma nta ns all components n the d esel nject on system. Prevents jet needles from
fus ng and gumm ng. Increases the cetane rat ng and mproves the gn t on performance of d esel fuel. En sures qu et eng ne runn ng. Protects the ent re fuel system from corros on and wear. Opt m zes the em s s on test values and performance of the eng ne. Clean eng nes need less fuel and reduce em ss ons.
Area of use: For all d esel eng nes both w th and w thout d esel part culate ﬁlters – as a preventat ve measure or to deal w th problems. Tested for turbochargers. For add ng d rectly to the fuel tank. Perfectly com pat ble w th all convent onal d esel and b od esel fuels. 250 ml are sufﬁc ent for up to 75 l fuel (dosage
1 : 300). Effect lasts up to 2,000 km.
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Dizel Akışkanlık Arttırıcı Yakıt Katkısı | D esel Flow F t K
D zel yakıtın akışkanlığını ve ﬁltreleneb l rl ğ n arttırır. -31 °C'ye kadar d zel kışa dayanıklı hale get r r
(d zel yakıt kal tes ne bağlı olarak). Tüm d zel motorların düşük sıcaklıklarda çalışma güvenl ğ n sağlar.
Uygulama alanı: D zel part kül ﬁltrel ve ﬁltres z tüm d zel motorlar ç n - özell kle sorun g derme ç n
uygundur. Turbo test ed ld . Opt mum etk sadece yakıt deposuna çmeden önce eklend ğ nde (yaklaşık 0
°C). B yoloj k çer ğ maks mum %20 olan tüm geleneksel d zel yakıtlar ve ısıtma yağı le tamamen
uyumludur. 1.000 l yakıt ç n 1 l yeterl d r (dozaj 1: 1.000). Not: Donmaya karşı hassastır, bu nedenle 0
°C'n n üzer nde saklayın!

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1l

6

5131

1l

6

21317

20 l

1

2336

Improves the ﬂow and ﬁlter ng propert es of the d esel fuel. Keeps d esel ﬂow ng at temperatures down to
-31 °C (depend ng on the d esel fuel grade). Ensures the operat onal rel ab l ty of all d esel-operated en g nes at low temperatures.
Area of use: For all d esel eng nes w th and w thout d esel part culate ﬁlter – espec ally su ted for deal ng
w th problems. Tested for compat b l ty w th turbochargers. Ideal effect only through add t on to the fuel
tank before the d esel has gelled (at 0 °C). Completely compat ble w th all convent onal d esel fuels and fuel
o l w th organ c content of max. 20 %. 1 l s sufﬁc ent for 1,000 l fuel (dosage 1:1.000). Note: Frost sens t ve,
therefore store above 0 °C!

Bakter Önley c D zel Katkısı | Ant -Bacter al D esel-Add t ve
Bakter lere, mayalara ve küﬂere karşı gen ş b r akt v te yelpazes ne sah p son derece etk l b yos t.
B yos dal akt f b leşen, herhang b r aşındırıcı yanma ürünü oluşturmaz ve önde gelen motor üret c ler
tarafından test ed lm şt r. Uzun süre h zmet dışı kalmış d zel araçlarda önley c kullanım ç n, örneğ n B.
nşaat mak neler , t car araçlar, mob l evler, b nek otomob ller, depolama tankları vb. ve ayrıca hal hazırda
enfekte olmuş tank s stemler n n dezenfeks yonu ç n. B yos dal ürünler d kkatl kullanın. Kullanmadan
önce her zaman et ket ve ürün b lg s n okuyun.
Uygulama alanı: D zel part kül ﬁltrel ve ﬁltres z tüm d zel motorlar ç n uygundur - önley c veya sorun
g derme ç n. Turbo test ed ld . Yakıt deposuna doğrudan ekleme ç n. Tüm geleneksel d zel ve b yod zel
yakıtlarla tamamen uyumludur. Dozaj kabının 25 ml'l k (kapağa entegre ed lm ş) b r dolumu, önley c
kullanım ç n 25 l yakıt ç n (dozaj 1: 1.000) ve problemle lg l kullanım ç n 5 l yakıt ç n (dozaj 1: 200)
yeterl d r.
H ghly effect ve b oc de w th w de act on spectrum aga nst bacter a, yeasts and mould. The b oc de agent
does not create any corros ve combust on products and has been approved by lead ng eng ne manufactur ers. For preventat ve use on d esel veh cles that have been decomm ss oned for a long t me such as con struct on mach nery, commerc al veh cles, motorhomes, passenger cars, storage tankers etc. and for ster l z ng already nfested tank systems. Use b oc des safely. Always read the label and product nformat on
before use.
Area of use: For all d esel eng nes both w th and w thout d esel part culate ﬁlters – as a preventat ve measure or to deal w th problems. Turbocharger tested. For add ng d rectly to the fuel tank. Perfectly compat ble
w th all convent onal d esel and b od esel fuels. One ﬁll ng of the d spenser 25 ml ( ntegrated n the cap) s
sufﬁc ent dur ng preventat ve use for 25 l fuel (dos ng 1:1.000) and for us ng dur ng problems for 5 l fuel
(dos ng 1:200).

Pro-L ne Süper D zel Katkı K | Pro-L ne Super D esel Add t ve K
Daha fazla motor gücü, daha az ç v leme, daha yumuşak çalışma ve daha kolay çalıştırma ç n Cetan Plus
le. Motor ve enjeks yon ün teler n tem zler, meme ğneler n n yapışmasını ve yapışmasını önler. Yakıtın
opt mal kullanımını ve enerj tasarruﬂu yanmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper d zel yakıtlar
ç n artı. Düşük kükürtlü d zel yakıtlar ç n uygundur.
Uygulama alanı: D zel part kül ﬁltrel ve ﬁltres z tüm d zel motorlar ç n uygundur. Yakıt deposuna
doğrudan ekleme ç n. Tüm geleneksel d zel ve b yod zel yakıtlarla tamamen uyumludur. 500 l tre yakıt ç n
1 l tre yeterl d r (dozaj 1: 500). Karıştırma otomat k olarak gerçekleş r. Turbo test ed lm şt r.
W th Cetane Plus for more eng ne power, less knock ng, qu eter run and easy start ng. Cleans eng ne and
nject on system and prevents jet needles from fus ng and gumm ng. Secures opt mal use of fuel and saves
energy dur ng combust on. Reduces corros on and wear. The plus for super d esel fuels. Su table for
low-sulfur d esel fuels.
Area of use: For all d esel eng nes both w th and w thout d esel part culate ﬁlters. For add ng d rectly to the
fuel tank. Perfectly compat ble w th all convent onal d esel and b od esel fuels. 1 l s sufﬁc ent for 500 l fuel
(dosage 1:500). M x ng takes place automat cally. Tested for turbochargers.
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Pro-L ne Radyatör Tem zley c | Pro-L ne Rad ator Cleaner
Soğutma-ısıtma s stem ndek tortular, ısı alışver ş ç n engeller oluşturur, termostat k vanaları ve
düzenleme mekan zmalarını bloke eder. Çok yüksek motor sıcaklıkları, motorun yüksek aşınma ve
yıpranma ve yüksek hasar r sk le ekonom k olmayan b r şek lde çalışmasına neden olur. Radyatör
Tem zley c , k reç tortularını güvenl b r şek lde tem zler ve opt mum motor sıcaklığı ve çalışma güvenl ğ
sağlar. Agres f as tler veya alkal ler çermez.
Uygulama alanı: Tüm soğutma suyu ve ısıtma s stemler ç n. Tüm yaygın soğutma suyu arıtıcıları ve
donma önley c maddelerle uyumludur. 50 l'ye kadar soğutma suyu ç n 1 l yeterl d r.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1l

6

5189

250 ml

12

5178

Depos ts n the cool ng/heat ng system form barr ers aga nst heat exchange, block ng the thermostat and
regulat ng mechan sms. Eng ne temperatures that are too h gh cause the eng ne to run uneconom cally w th
ncreased wear and w th a h gh r sk of damage. Rad ator Cleaner removes calcareous depos ts, ensur ng the
deal eng ne temperature and rel ab l ty. Does not conta n any aggress ve ac ds and lyes.
Area of use: For all cool ng water and heat ng systems. Compat ble w th all standard treat ng agents for
coolants and ant freeze. 1 l sufﬁc ent for up to 50 l cool ng water.

Pro-L ne Soğutucu Contası K | Pro-L ne Rad ator Stop Leak K
Taş yongaları, gözenekl leh m noktaları veya soğutma s stem ndek kılcal çatlaklardan kaynaklanan
küçük sızıntıları bulmak kolay değ ld r (yalnızca düşen soğutma suyu sev yes n fark eders n z). CoolerD chter K, bu tür sızıntıları sorunsuz b r şek lde anında ve tamamen kapatır. Yanma odasını soğutma sıvısı
g r ş n n neden olduğu hasara karşı korur.
Uygulama alanı: Su ﬁltrel ve ﬁltres z tüm soğutma suyu ve ısıtma s stemler ç n. Alüm nyum ve plast k
soğutucular ç n de uygundur. 40 l treye kadar soğutma suyu ç n 250 ml yeterl d r. Tüm yaygın soğutma
suyu arıtıcıları ve donma önley c maddelerle uyumludur. Önley c olarak da kullanılab l r.
Small leaks caused by stone mpacts, porous solder ng po nts and ha rl ne cracks n the cool ng s mple are
easy to local ze (one not ces that the cool ng water level s s nk ng). Rad ator Stop Leak K completely seals
such leaks mmed ately w th ease. Secures the combust on chamber from damages caused by coolant ad m ss on.
Area of use: For all cool ng water and heat ng systems w th and w thout water ﬁlters. Also su table for alu m num and plast c rad ators. 250 ml sufﬁc ent for up to 40 l cool ng water. Compat ble w th all standard
treat ng agents for coolants and ant freeze. Can also be used as a preventat ve measure.
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Mult -Spray Plus 7
Araba, ev, hob ve bahçe ç n çok fonks yonlu sprey. 7 performans avantajı le:
1. Nem uzaklaştırır, ıslak motorları çalıştırır.
2. Elektr k s stem n korur, kaçak akımları ve kısa devreler ortadan kaldırır.
3. Paslanmış v daları gevşet n.
4. Hareketl parçaların sorunsuz çalışmasını sağlar.
5. Korozyon ve oks dasyona karşı korur.
6. Last k aksamın bakımını yapar, donmayı önler.
7. Gıcırdama sesler n engeller, plast klere, boyalara, metallere ve ahşaba karşı nötrdür.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

300 ml

12

3304

400 ml

6

8916

400 ml

6

3350

500 ml

12

4086

400 ml

6

3315

The mult -funct on spray for all automot ve, household, hobby and garden appl cat ons w th 7 performance
beneﬁts:
1. Suppresses mo sture and starts wet motors.
2. Protects the ent re electr cal system. El m nates creep currents and short c rcu ts.
3. Loosens stubborn, rusted- n screws.
4. Keeps movable parts permanently free.
5. Protects aga nst corros on and ox dat on.
6. Ma nta ns rubber parts, no freez ng-on.
7. Prevents squeak ng no ses. Neutral to plast cs, pa nts, metals and wood.

Soğutucu Sprey | Cold Spray
Tüm endüstr lerde onarım amaçları ve sorun g derme ç n evrensel olarak uygulanab l r. Yapı parçaları en
dar yerlere yerleşt r leb l r. Elektr k devreler nde termal aşırı yüklenmeden kaynaklanan arızalar da
zahmets zce bulunab l r.
Uygulama alanı: B lyalı yatakların, m ller n ve burçların bağlantılara yerleşt r lmes g b elektr kl
b leşenler test etmek ç n B. sıcaklık sensörler , devre kartları vb.
Can be un versally used for repa r purposes and trouble shoot ng n all sectors. Structural parts can be n serted nto the t ghtest ﬁts. L kew se, faults n electron c c rcu ts caused by thermal overloads can also be
eas ly found.
Area of use: Insert ng ball bear ngs, shafts and bush ngs n ﬁts. For check ng electron c components such
as temperature sensors, pcb’s., etc.

Sızıntı Arama Sprey | Leak F nder Spray
Gaz ve basınçlı havanın kaçabileceği noktaları tespit etmek için sızıntı testi sıvısı. Kaplar, borular,
hortumlar, v da bağlantıları, kaynak d k şler , ﬂanş bağlantıları ve bağlantı parçaları üzer ndek sızıntıları
tesp t eder. Çevre dostu t c gazla doldurulmuş suda çözünür ve b yoloj k olarak parçalanab l r test sıvısı.
Hava kabarcıklarının y oluşumu, ekonom k ve güven l r kullanım sağlar.
Uygulama alanı: Basınçlı havalı fren s stemler ve kl ma s stemler nde (otomobil, ticari araçlar, kamyon ve
otobüs) onarım çalışmaları ç n araç bakımında. Last kler, hortumlar ve kaynak ek pmanlarında k
sızıntıları bulmak ç n. Basınçlı hava, gaz hatları ve s stemler üzer nde test ve bakım çalışmaları ç n .
Leak test ﬂu d for detect ng spots where gas and compressed a r may escape. Locates leaks on tanks, p pes,
hoses, screw jo nts, weld ng seams, ﬂange connect ons and ﬁtt ngs. Water-soluble and b odegradable test
ﬂu d ﬁlled w th env ronmentally fr endly propellant. The product’s h gh a r bubble format on guarantees
econom c and rel able appl cat on.
Area of use: In automot ve ma ntenance dur ng repa rs on compressed a r brake systems and a r cond t on ers (trucks, busses, cars, commerc al veh cles). For local z ng leaky po nts n t res, hoses and welders. In
ndustry dur ng test and ma ntenance work on compressed a r, gas l nes and plants.

Kaynak Koruma Sprey | Weld Protect on Spray
Kaynak d k ş n etk lemeden kaynak d k şler n n ş parçasına ve torca yapışmasını önler. Ter koruma sprey
en son teknoloj ye göre formüle ed lm şt r. Kaynak memeler n n ve torcun ç parçalarının kullanım
ömrünü uzatır. S l kon ve CFC çermez.
Uygulama alanı: Çel k, alüm nyum ve paslanmaz çel k üzer ndek tüm nert gaz kaynağı şler ç n.
Prevents weld ng beads from adher ng to the workp ece and burner w thout mpa r ng the weld seam. Weld
Protect on Spray s formulated based on state of the art technology. Increases the serv ce l fe of weld ng
nozzles and burner nter ors. Free of s l cones CFC’s.
Area of use: For all nert gas weld ng work on steel, alum num and sta nless steel.

Yağ Lekes Çıkarıcı | O l Spot Remover
Tüm em c ve em c olmayan yüzeylerden çevreye zararlı yağ lekeler n hızlı ve ekonom k b r şek lde
çıkarır.
Uygulama alanı: Yağlı atölye zem nler . Şap, kl nker, asfalt, beton ve seram k g b tüm em c ve em c
olmayan yüzeyler.
El m nates pollut ng o l sta ns qu ckly and effect vely from all absorbent and non-absorbent.
Area of use: O l-contam nated workshop ﬂoors. All absorbent and non-absorbent substrates such as
screed, br cks, asphalt, concrete and ceram c.
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Ç nko Sprey | Z nc Spray
%99 saf ç nkodan yapılmış b r nc sınıf astar. Sonrak boyama çalışmaları ç n. Son derece dayanıklı ve
esnekt r ve metal parçaları elektrok myasal şlemlerle korur. Akt f korozyon koruması, yaklaşık 500 °C'ye
kadar sıcaklığa dayanıklı. Son derece yüksek ç nko çer ğ ve mat görünüm.
Uygulama alanı: Dem r ve çel k yüzeylerde özell kle kaynak d k şler nde pas ve korozyona karşı koruma.
Hasarlı galvan k yüzeyler onarmak ç n.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

400 ml

6

1540

400 ml

12

1846

400 ml

6

20946

F rst-class pr m ng made of 99% pure z nc for subsequent pa nt jobs. Z nc Spray s extremely res stant and
ﬂex ble and act vely protects the metal parts through electrochem cal processes. Act ve corros on protec t on, temperature res stant up to +500 °C. Extremely h gh z nc content, matt appearance.
Area of use: Protects aga nst rust and corros on on ron and steel surfaces, espec ally weld seams. For
repa r ng damaged galvan c surfaces. Protects the ent re exhaust system.

Kesme Yağı | Cutt ng O l
Orta karbon çer ğ ne sah p dem rl metaller, orta alaşımlı kal te ve dem r dışı metaller ç n suda
çözünmeyen yüksek performanslı kesme yağı. Garant l mükemmel malzeme yüzeyler ve uzun takım
ömrü. Klor çermeyen formülasyon.
Un versal Cutt ng O l for processes generat ng average to large amounts of swarf. Free of chlor ne com pounds and aromat c hydrocarbons. Su table for all non-ferrous metals.

Forkl ftler ç n z nc r yağlama yağı | Cha n lubr cat on o l for forkl ft trucks
Yüksek kal tel , termal olarak kararlı, yapışkan ve sentet k yağlayıcı b leş klerd r. Seç lm ş, beyaz katı
yağlayıcılarla. Her türlü z nc r ç n uygundur.
H gh-qual ty, thermostable, adherent and synthet c lubr cant compound. W th selected wh te sol d lubr cants. Su table for all types of cha ns.
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Bakım ve Yağlama Sprey | Care and Lubr cat ng Spray
Plast k ve kauçuk parçaların yağlanması, montajı ve bakımı ç n s l konsuz bakım ve kaydırma sprey .
Boyaya duyarlı alanlar ç n deald r. Özell kle plast k parçalar arasında oluşan gıcırtı ve gıcırtı sesler n
ortadan kaldırır ve önler. Nem ve nem uzaklaştırır, reç neleşmez veya yapışmaz. Şeffaf ve evrensel olarak
uygulanab l r.
Uygulama alanı: Plast k veya kauçuk parçalar üzer ndek tüm montaj şler ç n. Plast k yüzeyler n bakımı
ve bakımı ç n. Kayar rayların, pencere kılavuzlarının, emn yet kemer rulolarının yağlanması ve kapı
contaları ç n bakım ürünü olarak. Plast k parçaların b rb rler le montajını kolaylaştırır.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

400 ml

6

20665

400 ml

6

20971

400 ml

6

7384

400 ml

6

7385

S l cone-free care and lubr cat ng spray for the lubr cat on, assembly and ma ntenance of plast c and rubber
parts. Ideally su ted for pa nt-sens t ve areas. El m nates and prevents rattl ng and squeak ng no ses, par t cularly between plast c parts. Expels water and mo sture, does not res n fy or become st cky. Transparent
and for un versal use.
Area of use: For all assembly work on plast c or rubber parts. For the care and ma ntenance of plast c sur faces. For the lubr cat on of sl p ra ls, w ndow gu des, rollers of seat belts and as a care agent for door seals.
Fac l tates the assembly of plast c parts together.

PTFE Uzun Ömürlü Sprey | PTFE Longl fe Spray
Çok çeş tl uygulamalar ç n PTFE'l sentet k yüksek performanslı yağlayıcı. Yüksek basınç ve sıcaklık
d renc n n yanı sıra çok y su d renc sayes nde uzun ömürlü b r yağlama ﬁlm garant eder. Katı yağlayıcı,
çok y sönümleme ve ac l çalışma özell kler sağlar. Son derece yapışkan ve delici.
Uygulama alanı: Motorlu taşıt, t car araç, nşaat mak neler ve endüstr yel sektörlerdek b leşenler n
önley c aralıklı yağlanması ve menteşeler, mafsallar, çubuklar, saptırma kolları, m ller, kılavuzlar,
kızaklar, kapılardak gıcırdama ve gıcırtı sesler n ortadan kaldırmak ç n kayışlar, kapı sürgüler vb. Az
kullanıldığında da ayırıcı olarak uygundur.
Synthet c h gh-performance lubr cant w th PTFE for a w de range of appl cat ons. The h gh pressure and
temperature res stances as well as the excellent water res stance help to ensure a last ng lubr cant ﬁlm.
The sol d lubr cant ensures very good damp ng and emergency runn ng character st cs. Extremely adherent
and penetrat ve.
Area of use: For prevent ve per od c lubr cat on of components n the passenger car, commerc al veh cle,
construct on mach nery and ndustr al sector and for el m nat ng popp ng and creak ng on h nges, jo nts,
l nkages, relay levers, sp ndles, gu des, sl de ra ls, door reta n ng straps, door bolts, etc. Also su table as a
release agent when us ng spar ngly.

Pro-L ne PTFE Toz Sprey | Pro-L ne PTFE Powder Spray
PTFE (Teﬂon veya pol tetraﬂoroet len) bazlı gres çermeyen yağlayıcı ve ayırıcı madde. Kuru yağlayıcı k r
ve tozu çekmez. Gıcırtı, gıcırdama ve durgunluğu ortadan kaldırır ve aşınmaya karşı uzun sürel koruma
sağlar. Çalışma sıcaklığı aralığı -40°C le +250°C arasındadır.
Uygulama alanı: Kayar raylar, mafsallar, k l tleme parçaları, kayış mekan zmaları vb. g b hareketl
parçaların ayırıcı madde olarak yağlanması veya hemen hemen tüm malzemeler ç n kaplamadan gelen
gürültüyü ortadan kaldırmak ç n. Özell kle yağ ve s l kon çeren yağlayıcıların son şlemey engelled ğ
uygulama alanlarında uygundur.
Greaseless lubr cants and release agents based on PTFE (Teﬂon or Polytetraﬂuoroethylene). The dry lubr cant does not attract d rt and dust. It el m nates squeaks, creaks and st ffness and prov des long-last ng
protect on aga nst wear. Serv ce temperature range -40 °C up to + 250 °C.
Area of use: Used for lubr cat on of mov ng parts l ke sl de ra ls, h nges, clos ng parts, belt mechan cs, etc.,
as a release agent or for no se removal of panell ng for nearly all mater als. Part cularly su table n appl ca t ons where o l and s l cone conta n ng lubr cants d sturb the post-process ng.

Pro-L ne Seram k Sprey | Pro-L ne Ceram c Spray
Tüm standart macun uygulamalarının yaklaşık %90'ını kapsar. Yağlama ve aşınma koruması ç n. Ayırma
ve korozyona karşı koruma ç n. As tlere ve alkal lere karşı çok y d rence sah p olduğu g b , mükemmel
sıcak ve soğuk su d renc ne sah pt r. Çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C la +1,400 °C
Uygulama alanı: Her türden yüksek gerilimli kayar yüzeylerin yağlanması için örn. çelik ve demir dışı
metallerden vida, tapa ve süngü bağlantıları. Sıcaklık stresi altındaki bileşenlerin ayrılması için, örn.
motorlarda, türbinlerde ve motorlu taşıt fren sistemlerinde yanmanın önlenmesi. Vidalar, pimler,
cıvatalar, ﬂanşlar, miller ve bağlantı parçaları üzerinde korozyon koruması.
About 90 % of all standard paste appl cat ons can be covered. Used for lubr cat on and as protect on aga nst
wear. Used for separat on and as a corros on nh b tor. Has an excellent hot and cold water res stance, as
well as a very good res stance to ac ds and alkal s. Operat ng temperature range: -40 °C to +1.400 °C.
Area of use: For the lubr cat on of h ghly loaded sl d ng surfaces of all k nds e.g. screw, plug and bayonet
connect ons of steel and non-ferrous metals. For the separat on of temperature-stressed components e.g.
of combust on eng nes, turb nes and motor veh cle brake systems. Corros on protect on on screws, p ns,
bolts, ﬂanges, sp ndles and ﬁtt ngs.

66

Pro-L ne Electron c-Spray
K rl elektr kl parçaların tem zlenmes ve bakımı ç n tam sentet k, plast k uyumlu elektron k sprey. Oks t
ve sülfür bağlantılara sızarak temas d renc n azaltır, elektron k parçaları korur ve çalışma güvenl ğ n
sağlar. Hızlı kuruyan formül kalıntı bırakmaz ve s l kon çermez. Not: İt c gazın yaklaşık 10 dak ka yanıp
sönmes ne z n ver n. Kıvılcım çıkarmaktan kaçının.
Uygulama alanı: F ş ve kelepçe bağlantıları, lamba tabanları, kablo dağıtıcıları, anahtarlama elemanları,
röleler, ateşleme dağıtıcıları, kes c ler, marş motorları, alternatörler, s gortalar, akü kutupları g b
araçtak tüm elektr kl b leşenler n bakım ve bakımı (tem zl k ve koruma) ç n , antenler ve nce mekan k
parçaların yağlanması ç n.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

400 ml

6

7386

400 ml

6

7387

400 ml

6

7388

400 ml

6

7389

400 ml

6

7390

Fully synthet c, plast c-compat ble electron c spray for the clean ng and ma nta n ng d rty electr cal parts.
The ox de and sulph de ﬁtt ngs are nﬁltrated, th s reduces contact res stances, the electron c parts are
protected and the operat onal safety ensured. The qu ck-dry ng formula leaves no res due and s s l cone
free. Note: Allow propellant to vent late for approx. 10 m n. Avo d spark ng.
Area of use: Used for ma ntenance and care (clean and protect) of all electr cal veh cle components, such as
plug and term nal connect ons, lamp sockets, cable d str butors, sw tch ng elements, relays, d str butors,
breakers, starters, alternators, fuses battery poles, antennas and for lubr cat on of ﬁne-mechan cal parts.

Pro-L ne Bakım Sprey Beyaz | Pro-L ne Ma ntenance Spray, wh te
Yapıştırıcı, suya dayanıklı, beyaz yüksek performanslı yağlayıcıdır. Solvent buharlaştıktan sonra ger ye
mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık d renc sayes nde en zorlu çalışma koşullarında kullanılab len
yumuşak b r yağlayıcı kalır. Tüm b leşenler, güven l r korozyon koruması ve y su d renc le en y şek lde
korunur.
Uygulama alanı: Hareketl parçaların yağlanması ç n: m ller, menteşeler, mafsallar, cıvatalar, Bowden
kabloları, kayar raylar, z nc rler, yaylar, karşılıklar, tüm hassas mekan kler, m ller, kılavuzlar, yaylar vb.
Adhes on strength, waterproof, wh te, h gh-performance lubr cant. After evaporat on of the solvent a soft
lubr cant s left, wh ch can be used n the harshest appl cat on cond t ons, due to the excellent low and h gh
temperature res stance. Through a rel able corros on protect on and good water res stance, all components
are opt mally protected.
Area of use: To lubr cate mov ng parts: Shafts, h nges, jo nts, bolts, Bowden cables, sl de ra ls, cha ns,
spr ngs, lock ng wedges, all prec s on mechan cals, sp ndles, gu des, spr ngs, etc.

Pro-L ne Yapıştırıcı Yağlayıcı Sprey | Pro-L ne Tacky Lube Spray
Yüksek kal tel , sentet k, termal olarak kararlı, son derece yapışkan ve dönmeye d rençl yağlayıcı b leş k.
Çözücü buharlaştıktan sonra son derece yapışkan b r yağlayıcı ﬁlm kalır. Özel formülasyon, opt mum
korozyon koruması ve mükemmel sızdırmazlık davranışı sağlar. Yüksek basınç emme kapas tes ve uzun
vadel etk , zorlu koşullarda b le tüm b leşenler ç n opt mum koruma sağlar.
Uygulama alanı: Otomot v ve endüstr yel sektörlerdek b leşenler n önley c aralıklı yağlanması ç n. B.
Menteşeler, mafsallar, bağlantı, man vela, m ller, kılavuzlar, sürgülü raylar, kapı sürgüler , yataklar ve
yaylı teraz ler.
H gh-grade synthet c, heat-res stant lubr cant compound that s extremely adherent and res stant to accel erat on forces. The solvent evaporates to leave beh nd an extremely adherent ﬁlm of grease. The spec al
formulat on ensures opt mum protect on aga nst corros on and mpress ve seal ng propert es. The h gh
pressure absorbency and long-last ng effect mean all components have opt mum protect on even under
extreme cond t ons.
Area of use: For prevent ve nterval lubr cat on of components n the automot ve and ndustr al sector, such
as h nges, jo nts, l nkage, relay levers, sp ndles, gu des, sl de ra ls, door bolts, bear ngs and spr ng balancers.

Pro-L ne S l kon Sprey | Pro-L ne S l cone Spray
S l kon bazlı m neral yağ ve gres çermeyen kalıp ayırıcı, yağlayıcı ve koruyucu madde. Korur, yağlar, bakım
yapar ve yalıtır. leke yapmaz. Ant stat k etk ye sah pt r (toz tutmaz). Gıcırdamayı, gıcırdamayı ve
uyuşukluğu ortadan kaldırır. Aşınmaya karşı uzun sürel koruma sağlar. Çok yönlü, özell kle yağ veya gres
çeren yağlayıcıların stenmed ğ veya sonrak şlemlere müdahale ett ğ çalışma alanlarında.
Uygulama alanı: Çok yönlü, ör. B. plast k, kauçuk, metal, ahşap vb. üzer nde. Örneğ n hortum bağlantıları
ve contalar le montaj yardımcısı görev görür. İç ve dış mekan ç n.
M neral o l and grease-free release agent, lubr cant and preservat ve, wh ch s s l cone-based. Protects,
lubr cates, ma nta ns and nsulates. Does not sta n. Acts ant -stat c (dust repellent). It el m nates squeaks,
creaks and st ffness and prov des long-last ng protect on aga nst wear. Versat le, espec ally n work areas
where o l or grease conta n ng lubr cants are undes rable, or nterfere w th the subsequent post-process ng.
Area of use: Versat le use such as for plast cs, rubber, metal, wood, etc. Serves as an assembly a d, e.g. for
hose connect ons and seals.

Pro-L ne Hızlı Pas Sökücü | Pro-L ne Rap d Rust Solvent
Mükemmel sürünme özell kler ne sah p son derece hızlı etk l pas sökücü. Pas ve k r çözülür. Nem süzer.
İy kayma özell kler le. Plast klere, boyalara ve metallere karşı nötrdür.
Uygulama alanı: Mükemmel özell kler, ş rketlerde ve atölyelerde, araçlarda ve tüm ev ve hob c hazlarında
çok çeş tl olası kullanımlarla sonuçlanır.
Extremely fast-act ng rust solvent w th outstand ng creep effect. D ssolves rust and d rt. Inﬁltrates and
underm nes mo sture. Has excellent lubr cat on propert es. Does not react w th plast cs, pa nts or metals.
Area of use: The excellent propert es mean a w de range of appl cat ons n operat on, workshop, motor veh cles and all appl ances n household and hobby.
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İçer k
Content

Burç ve Yatak Montajı | Bush ng and Bear ng F xat on
D metakr lat ester bazlı solvents z, yüksek mukavemetl , düşük v skoz tel , yağa dayanıklı ve anaerob k
(oks jens z) kürlenen yapıştırıcı

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

10 g
50 g

20
12

3806
3807

10 g
50 g

20
12

3803
3804

Solvent-free, h gh-strength, low v scos ty, o l-res stant and anaerobe (w thout oxygen) harden ng glue on a
d methacrylatester bas s.

Değer Value

Özell k Feature

Standart
Standard

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-60 °C –
+150 °C

Temel
Base

D methacrylatester
d methylacrylatester

D ş boyutları
Thread s zes

M20 üzer
up to M20

Koku
Odor

karakter st k
character st c

20-30 N/mm²

Form
Form

sıvı
l qu d

Güç sınıfı
Strength class

yüksek derece
dayanıklı
h gh strength

Yoğunluk
Dens ty

1,08 g/cm³

Renk/Görünüm
Color/Appearance

yeş l
green

23 °C’de yoğunluk
V scos ty at 23 °C

200 mPas

39 Nm

İlk güç
In t al strength

3 - 12 m n

0,17

Fonks yonel güç
Funct onal strength

3-5h

Son güç
F nal strength

9 - 10 h

Özell k Feature

Kesme dayanıklı
Shear res stance

Devamlı tork
Preva l ng torque

Standart
Standard

DIN 54452

DIN 54454

D ş sürtünme değer
Thread fr ct on value
Raf ömrü
Shelf l fe

2 yıla kadar (açılmamış)
at least 2 years (unopened)

Değer Value

Yüksek mukavemetl v dalı k l tleme | Screw-Reta ner H gh Strength
İstenmeyen v da gevşemes n önler. T treş m gevşemes ne karşı dayanıklıdır. Hızlı ve güven l r b r şek lde
sertleş r. Yağlı yüzeylerde kullanılab l r. V daları kapatır, sızıntıları önler.
Prevents unwanted screw loosen ng. Res stant aga nst v brat on loosen ng. Hardens qu ckly and rel ably.
Can be used on o led surfaces. Seals screws, prevents leaks. Good chem cal res stance.
Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-60 °C –
+150 °C

Form
Form

D ş boyutları
Thread s zes

M20 üzer
up to M20

Yoğunluk
Dens ty

Özell k Feature

Sıkıştırılımış kesme gücü
Compressed shear strength
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sıvı
l qu d
DIN EN 542

1,1 g/cm³
500 mPas

grün
green

İlk güç
In t al strength

2-10 m n
2-4 h
8h

Ayrılık torku
Breakaway torque

DIN EN
15865

36 Nm

Fonks yonel güç
Funct onal strength

Devamlılık torku
Preva l ng torque

DIN EN
15865

43 Nm

Son güç
F nal strength

D ş sürtünme değer
Thread fr ct on value

Değer Value

23 °C’de yoğunluk
V scos ty at 23 °C

DIN EN 15337 25 N/mm²

Renk/Görünüm
Color/Appearance

Standart
Standard

0,17

Raf ömrü
Shelf l fe

2 yıla kadar (açılmamış)
at least 2 years (unopened)

Temel
Base

D methacrylatester
d methylacrylatester

Koku
Odor

karakter st k
character st c

K myasal d renç
Chem cal res stance

yağlara, benz ne, ant fr ze,
suya ve fren h drol ğ ne karşı
n speten y d r (kürlend ğ nde)
relat vely well aga nst o ls,
gasol ne, ant freeze, water
and brake ﬂu d
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İçer k
Content

Orta kuvvette v dalı k l tleme | Screw-Reta ner Med um Strength
İstenmeyen v da gevşemes n önler. T treş m gevşemes ne karşı dayanıklıdır. Hızlı ve güven l r b r şek lde
sertleş r. Yağlı yüzeylerde kullanılab l r. V daları kapatır, sızıntıları önler.

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

10 g
50 g

20
12

3801
3802

10 g

24

3805

25 ml

6

6193

Prevents unwanted screw loosen ng. Res stant aga nst v brat on loosen ng. Hardens qu ckly and rel ably.
Can be used on o led surfaces. Seals screws, prevents leaks. Good chem cal res stance.
Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-60 °C –
+150 °C

Form
Form

D ş boyutları
Thread s zes

tüm d şler
all threads

Yoğunluk
Dens ty

Özell k Feature

Sıkıştırılımış kesme gücü
Compressed shear strength

Değer Value
sıvı
l qu d

DIN EN 542

1,1 g/cm³

23 °C’de yoğunluk
V scos ty at 23 °C

1.000 mPas

mav
blue

lk güç
In t al strength

2-10 m n

DIN EN 15337 16 N/mm²

Renk/Görünüm
Color/Appearance

Standart
Standard

Ayrılık torku
Breakaway torque

DIN EN
15865

16 Nm

fonks yonel güç
Funct onal strength

2-3 h

Devamlılık torku
Preva l ng torque

DIN EN
15865

10 Nm

son güç
F nal strength

12 h

D ş sürtünme değer
Thread fr ct on value

0,13

Raf ömrü
Shelf l fe

2 yıla kadar (açılmamış)
at least 2 years (unopened)

Temel
Base

D methacrylatester
d methylacrylatester

Koku
Odor

karakter st k
character st c

K myasal d renç
Chem cal res stance

yağlara, benz ne, ant fr ze,
suya ve fren h drol ğ ne karşı
n speten y d r (kürlend ğ nde)
relat vely well aga nst o ls,
gasol ne, ant freeze, water
and brake ﬂu d

Anında Yapıştırıcı | Instant Glue
San yeler ç nde plast k, kauçuk, cam ve metaller yapıştırır. Evrensel olarak uygulanab l r ve yüksek
mukavemetl . Bu ürün, mükemmel ıslanab l rl ğ ve son derece hızlı kürlenmes le karakter zed r.
Glues plast cs, rubber, glass and metals l ghtn ng fast. General use and h gh strength. The excellent wett ng
power and extremely fast cur ng make th s product stand out.
Standart
Standard

Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

Renk/Görünüm
Color/Appearance

renks z
colourless

Yoğunluk
Dens ty

1,125 g/ml

Temel
Base

Methylester

Koku
Odor

stechend
penetrat ng

Alevlenme noktası
Flash po nt

87 °C

Form
Form

sıvı
l qu d

23 °C’de v skoz te
V scos ty at 23 °C

100 mPas

Özell k Feature

Raf ömrü (nakl yeye kadar)
Shelf l fe n trans t up to

en az 1 yıl
at least 1 year

2 la 20 san ye arasındakürleşme oranı
bağlı olarak
23 °C/ 55% r.F
between 2 and 20 seconds
Cur ng rate at 23 °C/ 55 % rh depend ng on the

Değer Value

Sıvı Metal Yapıştırıcısı | L qu d Metal
Hızlı kürlenen 2 b leşenl epoks yapıştırıcı. Çok yüksek b r güce sah pt r. Tam r ed len alanlar sertleşt kten
sonra şleneb l r, zımparalanab l r veya üzer boyanab l r.
Fast-cur ng 2-component epoxy adhes ve. Very h gh strength. After harden ng, repa red areas can be ma ch ned, ground or pa nted over.
Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

23 °C şlem süres /
% 50 bağıl nem
Process ng t me at 23 °C/
50 % relat ve hum d ty

4-6 m n

Kes lme d renc
Shear res stance

Termal kararlılık
Thermal stab l ty

maks. 120 °C
to max. 120 °C

Son güç
F nal strength

2-3 h

Özell k Feature

Sertl k, Shore A
Hardness, Shore A

ASTM D
2240

78-80

K myasal d renç
Chem cal res stance

Ref ömrü
or j nal mühürlü konteynerde
Shelf l fe n or g nal sealed
conta ner

Standart
Standard

Değer Value
3-5 N/mm²

benz ne karşı mükemmel,
etano k as t (10 %),
ks len, motor yağı, Paraﬁn
ve su
excellent aga nst gasol ne,
ethano c ac d (10 %), xylene,
motor o l, parafﬁn and water
12 ay
12 months
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L qu mate 2K Güç Tutkalı | L qu mate 2-Component Power Adhes ve
Yüksek mukavemetl , hızlı kürlenen 2 b leşenl met l akr lat yapıştırıcı. Çok çeş tl malzemeler n (örn.
çel k, alüm nyum, metaller, ısıyla şek llend r leb len plast kler, kompoz t malzemeler ABS, akr l kler, PVC,
GRP, PC, PET, PU, vb.) hem b rb rler yle hem de b rb rler yle kalıcı olarak yapıştırılması ç n. Son derece
darbeye ve soyulmaya karşı dayanıklıdır ve gerekt ğ g b şleneb l r. Petrol, yağ, haﬁf as tler ve alkal lere
karşı dayanıklıdır.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

25 ml

6

6179

25 ml

6

6183

56 g

6

6187

H gh-strength two-component methyl acrylate adhes ve for long-last ng h gh-performance bond ng of var ous mater als (e.g. steel, alum num, metals, heat-formable plast cs, compos te mater als ABS, acryl cs,
PVC, GFRP, PC, PET, PU, etc.) to themselves and to each other. The rap d-harden ng adhes ve s extremely
mpact and peel-res stant and can be processed as requ red. Stable n the presence of gasol ne, o l, m ld
ac ds and alkal s.
Standart
Standard

Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

İşleme sıcaklığı
Process ng temperature

+18 °C +25 °C

Tam kürlenme
Full cur ng

İşlem / Açık kalma süres
Process ng t me/ open t me

4-7 m n

Çekme kesme mukavemet
Comb ned tens on and
shear res stance

Sab tleme süres
F x ng t me

18-22 m n

Çalışma sıcaklığı aralığı
Operat ng temperature range

-55 °C +120 °C

İlk güç
In t al strength

1h

Raf ömrü
or j nal mühürlü konteynerde
Shelf l fe n or g nal sealed
conta ner

12 ay
12 months

Özell k Feature

Değer Value
24 saat sonra
after 24 h

DIN 53283

8-30 N/mm²

Epoks Tutkal | Epoxy-Adhes ve
Oda sıcaklığında hızla kürlenen k b leşenl ün versal yapıştırıcı. B rkaç dak ka ç nde sert, sert b r
yapışkan bağ veya mühür sağlar. Metaller (alüm nyum har ç), ahşabı, betonu, camı, kumaşları,
seram kler , plast kler ve kauçuğu hem kend aralarında hem de b rb rler yle yapıştırmak ç n
mükemmeld r. Elektron k parçaların ve b leşenler n sızdırmazlığı ç n de uygundur.
At room temperature, Epoxy Adhes ve s a fast cur ng two-component all-purpose adhes ve wh ch can be
pa nted over and wh ch creates a hard, r g d adhes ve bond or seal w th n just a few m nutes. Epoxy Adhes ve
s deal for bond ng metals (w th the except on of alum num), fabr cs, ceram c parts, wood, glass and con crete to themselves and to each other. The Epoxy Adhes ve s equally su ted for seal ng electron c parts and
components.
Özell k Feature

Standart
Standard

Temel
Base

Epoks reç ne, sertleşt r c
epoxy res n, hardener

İşlem / Açık kalma süres
Process ng t me/
open t me

yaklaşık 5 dk. bağlı olarak
katman kalınlığı
approx. 5 m n. depend ng
on layer th ckness

Sertl k, Shore A
Hardness, Shore A

K myasal d renç
Chem cal res stance

Değer Value

Özell k Feature

Standart
Standard

23 °C / 50% bağıl nemde
kürlenme oranı
Cur ng rate at 23 °C/ 50 % rh

Değer Value

2–3 h

Raf ömrü
Shelf l fe

Mühürlend ğ nde,
+21 °C’de 24 ay
When sealed, 24 months at
+21 °C

ASTM D 2240 78-80

Kes lme d renc
Shear res stance

ISO 4578

3-5 N/mm²

benz ne, yağa, %10 aset k
as te, ks lene, paraﬁne karşı
mükemmel d renç
Very good res stance
aga nst petrol, o l, 10 %
acet c ac d, xylene, paraf ﬁn, and water.

Çekme kesme mukavemet
Comb ned tens on and
shear res stance

DIN 53283

14-18 N/
mm²

Son güç
F nal strength

16 h

Termal kararlılık
Thermal stab l ty

120 °C üzer
up to 120 °C

Alevlenme noktası
Flash po nt

>188 °C

Form
Form

v skoz
v scous

Metal Macunu | Metal Putty
Tüm malzemelere yapışan 2 b leşenl epoks yoğurma reç nes . Tuz çözelt ler ne, seyrelt k as tlere ve
alkal lere karşı dayanıklıdır. 3 saat sonra zımparalanab l r, kes leb l r ve boyanab l r.
2-K epoxy Plast c ne res n that adheres to all mater als. Res stant aga nst sal ne solut on, d luted ac ds and
lyes. Can be ground, sawed and pa nted over after 3 hours.
Özell k Feature
İşlem/açık kalma süres
Process ng t me/ open t me
son güç
F nal strength
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Standart
Standard

Değer Value

Özell k Feature

Standart
Standard

Değer Value

3-4 m n

Temel
Base

2 b leşenl
epoks reç ne
2-c epoxy res n

3h

Basınç dayanımı
Compress ve strength

84 N/mm²

Termal dayanıklılık
Thermal stab l ty

max. 180 °C

Alevlenme noktası
Flash po nt

>200 °C

Raf ömrü
Or j nal mühürlü konteynerde
Shelf l fe n or g nal sealed
conta ner

36 Ay
36 months

K myasal d renç
Chem cal res stance

h drokarbon, keton, alkol,
ester, sulu tuzlu çözelt ler,
seyrelt lm ş alkal ler ve
as tler
hydrocarbons, ketones, al cohols, esters, aqueous
salt solut ons and d lute
ac ds and alkal s

Form
Form

macunsu, sıvı
pastel ke, l qu d

Yağ Bağlayıcı | O l B nder
Granül formunda %100 sert pol üretan köpük (PUR) bazlı güçlü yağ bağlayıcı madde. Su em lmez. Kayıtlı
yağ bağlayıcı. R sınıfı le t p I, II, III / SF gereks n mler n karşılar.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

25 l

1

7250

500 ml

12

8483

5l
60 l
Cont. 60 l
196 l

1
1
1
1

3319
3333
6586
4013

500 ml

6

21277

Powerful o l b nder on a 100 % r g d polyurethane foam (PUR) bas s n granulate form. Water s not absorbed.
Reg stered o l b nder. Compl es w th the requ rements acc Type I, II, III / SF w th R Rat ng.

Megu n Fren Tem zley c | Meguin Brake Cleaner
Otomot v ve endüstr yel sektörlerdek küçük b leşenler n hızlı tem zlenmes ve yağdan arındırılması ç n
evrensel tem zley c . Frenler, debr yajlar, d şl ler ve montaj ve onarım çalışmaları ç n. Zem nlerden,
kumaşlardan ve panellerden yağ ve gres lekeler n çıkarır. Uygulama: K rl kısımlara püskürtün ve
akmasına z n ver n. Çözücüler buharlaştıktan sonra parçalar tem z ve yağdan arındırılmıştır.
Un versal cleaner for rap d clean ng and degreas ng of small components n the automot ve and ndustr al
sector. For brakes, clutches, transm ss ons, and for use n ﬁtt ng and repa r work. Removes o l and grease
spots from ﬂoor cover ngs, mater als and l n ngs. Appl cat on: Spray contam nated components and allow to
dra n. After the solvent has evaporated, the parts are free of grease and clean.

Hızlı Tem zley c | Rap d Cleaner
Montaj ş n daha kolay, daha tem z ve daha güvenl hale get r r. Yağ, gres ve k r hızlı ve tamamen
tem zler. Muamele ed len parçalar kes nl kle kalıntı çermez ve tamamen yağdan arındırılır. Zamandan ve
paradan tasarruf sağlar ve mükemmel onarımlar sağlar. Reç ne, yağ ve gres benzer kalıntıları çözer. İy
penetrasyon, kontrollü ve kalıntısız buharlaşma.
Makes assembly work eas er, cleaner and safer. It el m nates o l, grease and d rt thoroughly and qu ckly. The
treated parts are absolutely depos t- free and completely degreased. Saves t me and money and secures
ﬂawless repa rs. Loosens res n, o l and greasy depos ts. Good penetrat ng ab l ty, controlled and clean
evaporat on.

Akt f Köpük Tem zley c | Act ve Foam Cleaner
Çok çeş tl malzemeler n etk n tem zl ğ ç n son derece etk l , evrensel olarak uygulanab l r köpük
tem zley c . Akt f formülü sayes nde pürüzsüz yüzeyler z veya z bırakmadan zahmets zce tem zler. İy
yapışan köpüğü sayes nde d key yüzeyler ç n de deald r.
H ghly effect ve un versal foam cleaner for effect ve clean ng of var ous mater als. Effortlessly cleans
smooth surfaces w thout leav ng beh nd streaks or smudges thanks to the act ve formula. Also deally su t ed for vert cal surfaces thanks to the foam’s good adherence.

YENİ/
NEW!
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NTA içermeyen Evrensel Temizleyici | Un versal Cleaner NTA free
NTA çermeyen Evrensel Tem zley c konsantre su le ncelt leb len yağ g der c ve endüstr yel
tem zley c d r. Tem zley c haﬁf alkal d r, fosfat, s l kat ve solvent çermez. Duvarları ve zem nler
tem zlemen n yanı sıra yüksek basınç ve püskürtme c hazlarında kullanım ç n deald r. B yoloj k olarak
parçalanab len seç lm ş etk l yüzey akt f b leşenler n temel , bu evrensel tem zley c y çevreye zararlı
birçok yağ çözücü için bir alternatif haline getirir.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

20 l

1

4008

11 kg
35 kg

1
1

8190
8191

1l

6

6130

1 Stk

1

6630

1 Stk

1

3384

1 Stk

1

3386

Un versal Cleaner NTA free s a concentrated degreaser and ndustr al cleaner for d lut on n water. The
cleaner s m ldly alkal ne, free of phosphates, s l cates and solvents. It s excellently su ted for clean ng
walls and ﬂoors, as well as for the use n h gh pressure- and spray cleaners. The base of selected, effect ve
and surface-act ve contents, wh ch are b odegradable, make th s un versal cleaner an alternat ve to many
other env ronmentally damag ng degreasers.

Extreme Evrensel Tem zley c | Un versal-Cleaner Extreme
Alkal d rençl alt tabakalar üzer nde çok k rl yüzeyler ç n güçlü alkal , fosfat çermeyen ve çabuk salınan
yüksek performanslı tem zley c konsantres . B leşenler n y b yoloj k olarak parçalanab l rl ğ ve hızlı
salınım özell kler sayes nde Un versal Cleaner son derece çevre ve atık su dostudur.
H gh-alkal ne, phosphate-free, qu ck-separat ng h gh-performance clean ng concentrate for very contam nated areas on alkal ne-res stant surfaces. Thanks to the good b odegradab l ty of the mater als and ts
qu ck-separat ng character st cs, Un versal Cleaner Extreme s part cularly env ronmentally fr endly and
waste water compat ble.

Tem zley c ve T ner | Cleaner and Th nner
Tüm yağ alma ve tem zleme şler nde kullanılab len solvent bazlı ürün.
Solvent-based product that can be used for all degreas ng and clean ng work.

Hızlı temizleme sprey tüpü ASD istasyonu |
A r spray can, Rap d Cleaner ASD Stat on
Aynı anda tem zleme sıvısı ve hava le doldurulab len yen den doldurulab l r sprey kutusu (A rspray
kutusu). Kutunun altındak özel valf, tek şlemde v daları sökmeden doldurmaya z n ver r.
Reﬁllable spray can (a r spray can) that can be ﬁlled w th clean ng ﬂu d and a r at the same t me. The spec al
valve on the base of the can allows t to be ﬁlled n a s ngle operat on w thout hav ng to unscrew t.

ASD dolum stasyonu | ASD F ll ng Stat on
Konteyner ve var ller ç n gerekl bağlantı aksesuarları:
• 7847 Konteyner ç n yandan bağlantılı adaptör veya
• 3386 Var l dolum stasyonu ç n yükselt c boru
Connect on accessor es requ red:
• Part no. 7847 adapter w th s de connect on for conta ner or
• Part no. 3386 r ser p pe for ﬁll ng stat on for drums

Dolum stasyonu ç n yükselt c boru | R ser p pe for ﬁll ng stat on
ASD dolum stasyonu le b rl kte var llerden hızlı tem zley c ler çıkarmak ç n emme borusu
(Part -No. 3384).
Intake p pe for the extract on of Rap d Cleaner from drums n comb nat on w th the ASD ﬁll ng stat on (part
no. 3384).
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Pompa sprey ş şes | Pump Spray Bottle
El pompalı sprey ş şes d r. Çok çeş tl k myasalları uygulamak ç n. K myasallara dayanıklı V ton
sızdırmazlık malzemes sayes nde bu pompa evrensel olarak kullanılab l r. Kapas te 1 l tem zleme sıvısı.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1l

1

3316

2l

6

3341

2l

6

3345

2l

6

3362

1 Stk

1

3336

12,5 l

1

3363

Spray bottle w th hand pump. For apply ng a var ety of chem cals. W th ts chem cally res stant V ton seal
mater al, th s pump can be used un versally. Capac ty 1 l clean ng l qu d.

C lt bakım losyonu | Sk n Care Lot on
Az yağlı losyon. C ltte kolayca yayılır ve çok çabuk em l r. İşten sonra deal c lt bakımı. A ve E v tam nler n n
yanı sıra c lt hücreler n n yen lenmes n destekleyeb len ve böylece yen lenmeye katkıda bulunab len
öneml bakım maddes prov tam n B5 (D-pantenol) çer r. Düzenl kullanım sağlıklı c ld n bağışıklık
s stem n güçlend r r. Bu, c ld esnek ve bakımlı tutar.
Sl ghtly greasy lot on. Spreads eas ly on the sk n and s absorbed very qu ckly. The deal sk n care for after
work ng. Conta ns v tam ns A and E as well as the mportant sk n care substance pro-v tam n B5 (D-panthenol), wh ch can support the format on of new sk n cells and thus ass sts regenerat on. When used cons stently,
t strengthens the mmune system of healthy sk n. Th s keeps the sk n supple and outstand ngly well cared for.

El Tem zley c | Hand Cleaner
C lt koruyucu maddeler çeren, özell kle yumuşak ve c lt açısından nötr, macunsu tem zl k maddes .
Yalnızca çevreye zarar vermeyen aşındırıcılar çer r. Solvent çermez ve haﬁf as d k b r pH'a sah pt r. Bu
b leş m c ld n koruyucu as t örtüsünün korunmasını sağlar. Bu, dermatoloj k olarak test ed lm ş sayısız
testte kanıtlanmıştır. Ürün esas olarak yen leneb l r hammaddelere dayanmaktadır.
Espec ally m ld, neutral paste-l ke cleans ng agent w th substances that protect the sk n. Conta ns exclu s vely env ronmentally neutral abras ves. Th s product does not conta n solvents and the pH has been ad justed to be sl ghtly ac d. Th s formulat on guarantees that the sk n’s protect ve ac d mantle rema ns ntact.
Th s has been conﬁrmed n numerous dermatolog cal tests. Th s product s essent ally based on mater als
from renewable resources.

C lt Koruma Krem | Sk n Protect on Cream
Sulu ve susuz maddelerle temas hal nde k r tutmayan, yıkanab l r c lt koruyucu madde. İşten önce deal
c lt koruması. Özel norgan k koruyucu p gmentler le b rçok çalışma malzemes n n c ltle temasını azaltır
ve k r n c lde nüfuz etmes n azaltır. K r bağlayıcı b leşenler ve c lt dostu, haﬁf yüzey akt f maddeler
laves yle tem zleme şlem n kolaylaştırır. Tutarlı uygulama, ş rketlerde c ltle lg l hastalıkları ve arıza
süreler n azaltmaya yardımcı olab l r.
D rt-repellent, washable sk n care agent, for use w th aqueous and non-aqueous substances. The deal sk n
care for before work ng. Spec al norgan c protect ve p gments prevent many substances from mak ng con tact w th the sk n and reduce penetrat on nto the sk n by contam nants. Fac l tates the clean ng process w th
the add t on of d rt-b nd ng components and sk n-fr endly, m ld surfactants. Cons stent use can help to re duce sk n-related s ckness absences n the workplace.

Yumuşak ş şeler ç n dağıtıcı | D spenser for soft bottle
Yen den doldurulab l r dağıtıcı (boş). Üç kademel ayarlanab l r dağıtıcı mekan zmaya sah p sağlam plast k
gövde. Duvara montaj ç n sab tleme malzemes dah l.
Reﬁllable d spenser (w thout contents). Sturdy plast c cas ng w th d spenser mechan sm adjustable to three
sett ngs. Includ ng mater als for wall-mount ng.

El Yıkama Macunu | Hand Clean ng Paste
Kapsamlı ve naz k el tem zl ğ ç n. Ayrıca boya, yağ ve fren artıkları g b natçı k rler de tem zler. El dostu
ve kullanımda ekonom kt r. Dermatoloj k olarak test ed lm şt r. Kuru ellere y ce sürün ve durulayın. LIQUI
MOLY el bakım krem (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez el koruması (ürün no. 3334) le bağlantılı
olarak opt mum tem zleme etk s .
For thorough and gentle hand cleans ng. Even removes stubborn so l ng such as pa nt, o l and brake dust.
Gentle on the sk n and spar ng n consumpt on. Dermatolog cal tested. Thoroughly rub nto dry hands and
r nse off. Best clean ng effect n connect on w th LIQUI MOLY Hand Care Cream (part no. 3358) and LIQUI
MOLY Inv s ble Glove (part no. 3334).
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Kartuşlar ç n manuel gres pres |
Grease Gun for Cartr dges
DIN 1284'e göre 400 g gres kartuşlarını şlemek ç n yüksek kal tel endüstr yel gres tabancası. C haz,
NLGI sınıf 2'ye kadar gres şler. 4 çenel h drol k kavrama başlığına sah p kav sl nozul borusu kolay
yağlama sağlar.
Uygulama alanı: Atölyelerde ve endüstr de gres uygulamak ç n c haz.

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1 Stk

1

5310

1 Stk

1

3513

1 Stk

1

3528

1 Stk

1

3514

1 Stk

1

3516

H gh-qual ty ndustr al grease gun for use w th 400 g grease cartr dges n accordance w th DIN 1284. The
dev ce s used w th greases up to NLGI Class 2. W th the bent nozzle tube w th a four-cheek hydraul c han dle, easy s ngle-handed lubr cat on s guaranteed.
Area of use: Dev ce for grease appl cat on n the workshop and ndustry.

Güçlend r lm ş hortumlu akülü gres tabancası 14.4 |
Battery-powered grease gun 14.4 w th armored hose
400 g gres kartuşları ç n doldurma / havalandırma valﬂ sağlam 14,4 V akülü gres tabancası. Planet d şl
ve krank tahr kl yüksek performanslı b r elektr k DC motoru, b r basınç tahl ye valﬁ le sınırlanan
maks mum 400 bar basınca neden olur.
Uygulama alanı: LubeShuttle® s stem kartuşlarında gres uygulaması ç n
Rugged 14.4 V battery grease press w th ﬁll ng/bleed valve, for 400 g grease cartr dges. A h gh-perfor mance electr c DC motor w th planetary gear and crank gear creates a max. pressure of 400 bar that s
l m ted by a pressure-rel ef valve.
Area of use: For the appl cat on of greases n LubeShuttle ® system cartr dges.

Akü gres tabancası 14.4 ç n yedek akü |
Replacement rechargeable battery for battery-powered grease gun 14.4
w th armored hose
• Güçlü N Cd p l 14,4 DC / 1.500 mAh
• Şarj süres yaklaşık 1 saat
Uygulama alanı: Güçlend r lm ş hortumlu 14.4 akülü gres tabancası ç n yedek p l (ürün no. 3513).
• H gh-performance 14.4 DC/1,500 mAH N Cd rechargeable battery
• Charge t me approx. 1 h
Area of use: Replacement battery for Battery-powered grease gun 14.4 w th armored hose (part no. 3513).

Lube Shuttle® s stem gres tabancası |
Lube Shuttle® System Grease Press
LubeShuttle® s stem kartuşları ç n kollu gres tabancası. Galvan zl gres haznes , ergonom k şek ll
tutacağı ve 300 mm zırhlı kauçuk hortumu le yüksek kal tel tasarım RH-30C: (çel k örgülü uçlar, patlama
basıncı 1.650 bar, Ø 13 mm) 4 çenel h drol k kavrama ağızlığı le. 400 bar üzer nde çalışma basıncı,
yaklaşık 800 bar'a kadar maks mum basınç. TÜV, DLG, BLT test ed lm şt r.
Uygulama alanı: LubeShuttle® s stem kartuşlarında gres uygulaması ç n.
Hand-lever grease gun for LubeShuttle ® system cartr dges, h gh-qual ty des gn w th galvan zed grease
tank, ergonom cally shaped handle and 300 mm safety re nforced rubber hose RH-30C: (steel bra d n serts, burst pressure 1650 bar, Ø 13 mm) w th 4-jaw hydraul c coupler. Operat ng pressure over 400 bar,
max mum pressure up to approx. 800 bar TÜV, DLG, BLT tested.
Area of use: For the appl cat on of greases n LubeShuttle ® system cartr dges.

Fuchs-Re ner s stem ç n adaptör |
Adapter for Fuchs Re ner system
LubeShuttle® v dalı kartuşları Fuchs gres tabancalarında şlemek ç n alüm nyum adaptör.
Alum num adapter for handl ng LubeShuttle ® screw-on cartr dges n Fuchs grease guns.
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Pnömat k yağ s stem |
Grease system, pneumat c
Büyük kaplar ç n 25 kg / 50 kg, mob l
• Emme borulu ve pompa mekan zmalı 1:55 pnömat k gres pompası
• Tesl mat oranı: yaklaşık 600 ccm / dak
• Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres tabancası
• Toz kapağı, kap ek ve gres tak p p stonu
• Basınç düşürme valﬁ ve tapa n pel
• Taşıma
• 4 m yüksek basınç hortumu
Uygulama alanı: Ø 300 - 340 mm gres kapları ç n

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

25 kg
50 kg

1
1

7991
7992

1 Stk

1

29012

1 Stk

1

3513

1 Stk

1

7952

For large conta ners 25 kg/50 kg, movable
• Pneumat c grease pump 1:55 w th ntake p pe and pump ng un t
• Del very: approx. 600 cc/m n
• H gh-pressure grease gun w th Z-sw vel
• Dust cover, tank fasten ng and grease follower p ston
• Pressure rel ef valve and push-on n pple
• Carr age
• 4 m h gh-pressure hose
Area of use: For 25 kg/50 kg conta ner w th Ø 300 – 340 mm.

Dozajlama Merkez |
Dos ng Center
Manuel kontrol le sıvı ortamın sürekl dozlanması ç n evrensel dozlama
hortumu pompası.
Uygulama alanı: Sıvı tem zl k maddeler n veya d ğer k myasalları açık kaplara
veya ş şelere karıştırmak ve dağıtmak ç n.
Un versal dos ng tube pump for cont nuous dos ng of l qu d med a w th manual control.
Area of use: For m x ng and apply ng l qu d clean ng agents or other chem cals n open
conta ners or bottles.

Güçlend r lm ş hortumlu 18V akülü gres tabancası |
Battery-powered grease gun 18V w th armored hose
400 g gres kartuşları ç n doldurma / havalandırma valﬂ 18V p l gres tabancası. Planet d şl ve
krank tahr kl yüksek performanslı b r elektr k DC motoru, b r basınç tahl ye valﬁ le sınırlanan
maks mum 400 bar basınca neden olur.
Tesl mat kapsamı:
• Akülü gres tabancası, 18V L -ION p l, 1.500 mAh, tesl mat hızı: yaklaşık 100 ccm / dak
• Aşırı şarj korumalı elektron k kontrollü hızlı şarj c hazı (1 saat normal şarj süres )
• Yüksek basınçla güçlend r lm ş kauçuk hortum 750 mm (patlama basıncı 1.650 bar) 4 çenel H drol k kavramalı ağızlık R 1/8 ”
• İk nc p l ve gres kartuşu ç n yer olan plast k kasa
Uygulama Alanı: Lube Shuttle® s stem kartuşlarında gres uygulaması ç n.
Rugged 18V battery grease press w th ﬁll ng/bleed valve for 400 g grease cartr dges. A h gh-performance
electr c DC motor w th planetary gear and crank gear creates a max. pressure of 400 bar that s l m ted by
a pressure-rel ef valve.
Scope of del very:
• Battery grease press, 18V L -ION rechargeable battery, 1500 mAh, del very rate: approx. 100 ccm /m n
• Electron cally controlled rap d charger w th overcharge protect on (1 h normal charge t me)
• H gh-pressure re nforced rubber hose 750 mm (burst pressure 1650 bar) w th 4-jaw hydraul c
coupler R1/8”
• Plast c case w th room for a second rechargeable battery and for grease cartr dges
Area of use: For the appl cat on of greases n LubeShuttle ® system cartr dges.

Var l Paket B1 |
Drum Packet B1
Aşağıdak lerden oluşan nozullu pnömat k yağ dağıtım s stem :
• Pnömat k pompa 3: 1, ç ft etk l
• 60 la 205 l ç n em ş borusu
• Sayaçsız dağıtım nozulu
• 4 m çıkış hortumu ¾"
• Kapatma valﬂ bakım ün tes
Pneumat c o l feed un t w th pump nozzle cons st ng of:
• Pneumat c pump 3:1, double-act on
• Intake p pe for 60 to 205 l ters
• Pump nozzle w thout counter
• 4 m d spens ng hose ¾”
• Ma ntenance un t w th shutoff valve
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Yağlar ç n elektr kl pompa |
Electr c Pump for O ls
Aşağıdak lerden oluşan manuel akış ölçerl elektr kl yağ pompalama s stem :
• Elektr kl pompa 230 V, dağıtım hızı 9 l / dak
• 205 l ç n taban valﬂ em ş borusu (ops yonel olarak 60 l ç n pompa duvar braket le)
• 4 m sevk hortumu ¾ ”
Uygulama Alanı: Motor, d şl , ATF ve h drol k yağlar le 700 cSt v skoz teye kadar d ğer yağlar ç n uygundur. Gear
Tron c c hazını (ürün no. 7917) ATF ve ç ft kavramalı şanzıman yağı le doldurmak ç n deal

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1 Stk

1

29013

1 Stk

1

3384

1 Stk

1

7920

1 Stk

1

7973

1 Stk

1

7812

Electr c o l feed un t w th hand-held ﬂow meter cons st ng of:
• Electr c pump 230 V, del very 9 l/m n.
• Intake p pe w th foot valve for 205 l ters (w th pump wall holder for 60 l ava lable as an opt on)
• 4 m d spens ng hose ¾”
Area of use: Su table for motor o ls, gear o ls, ATF o ls and hydraul c o ls, as well as for other o ls w th
a v scos ty of up to 700 cSt. Opt mally des gned for ﬁll ng Gear Tron c transm ss ons (part no. 7917) w th
ATF and dual clutch transm ss on o ls.

ASD Dolum stasyonu |
ASD F ll ng Stat on
Konteyner ve var ller ç n gerekl bağlantı aksesuarları:
• Ürün-No. 7847: Konteyner ç n yandan bağlantılı adaptör veya
• Ürün-No. 3386: Var ller ç n doldurma stasyonu ç n yükselt c boru
Uygulama Alanı: Hava Püskürtme kutusunun (Ürün No. 6630) hızlı tem zley c / basınçlı hava karışımı le
yen den doldurulması ç n s stem.
Connect on accessor es requ red:
• Part no. 7847 adapter w th s de connect on for conta ner or
• Part no. 3386 r ser p pe for ﬁll ng stat on for drums
Area of use: System for reﬁll ng the a r spray can (part no. 6630) w th Rap d Cleaner/compressed
a r m xture

Yağ Dolabı |
O l Cab net
8 x 20 l b don + 2 x 60 l fıçıdan oluşan 20 l ve 60 l LIQUI MOLY kaplar ç n (seç m n ze göre).
Alternat f olarak: üçüncü raﬂı 12 x 20 l b don (seç m n ze göre)
• Boyutlar: 2.100 x 950 x 550 mm (Y x G x D)
• Ağırlık: 116 kg
• Gövde RAL 7016, kapılar 9006
Uygulama alanı: Entegre toplama teps l (k l tleneb l r) özel yağların tem z ve tem z depolanması ç n
yağ dolabı.
For 20 l ter and 60 l ter LIQUI MOLY conta ner cons st ng of 8 x 20 l ter can ster + 2 x 60 l ter drum
(as des red) alternat vely: 12 x 20-l ter can ster (as des red) w th th rd shelf
• D mens ons: 2,100 (H) x 950 (W) x 550 (D) mm
• We ght: 116 kg
• Colour: Body RAL 7016 - Doors 9006
Area of use: O l cab net w th clearly arranged and clean storage of o l spec alt es w th ntegral
dr p pan (lockable).

Atölye ürünler ç n k myasal dolap |
Chem cal cab net for workshop products
Aerosol paketler n n ve basınçlı gaz kartuşlarının çalışma alanında yasal olarak uygun şek lde
saklanması veya atölye ürünler n n profesyonel ve düzenl depolanması ç n çel k dolap.
• Boyutlar: 950 x 450 x 320 mm (Y x G x D)
• Ağırlık: 23,5 kg
• Renk: gövde RAL 7016, kapılar 9006
Steel cab net for legally sound storage of aerosol packages and compressed gas cartr dges n the
work area or for proper and organ zed storage of workshop produc ts.
• D mens ons: 950 (H) x 450 (W) x 320 (D) mm
• We ght: 23,5 kg
• Colour: Body RAL 7016 - Doors 9006

Yağ damlama tavası |
O l Dr p Pan
205 l'ye kadar 2 var l ç n
• TÜV t p testl
• Boyutlar: 1.200 x 800 x 360 mm (U x G x Y)
• Ağırlık: 76 kg
Uygulama alanı: Var ller n çevre dostu depolanması ç n.
For 2 drums up to 205 l ters
• Wastewater type approval
• D mens ons: 1.200 x 800 x 360 mm (L x W x H)
• We ght: 76 kg
Area of use: For env ronmentally fr endly storage of drums.
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2 x 60 l variller için yağ damlama tavalı Varil Rafı |
Drum Rack for 2 x 60 l Drums w th o l dr p pan
Yağ damlama tavalı
• Boyutlar: 450 x 820 x 1310 mm (G x D x Y)
• Ağırlık: 18 kg

İçer k
Content

VPE Ürün-No.
P.U. Part-No.

1 Stk

1

7803

1 Stk

1

7994

1 Stk

1

7900

1 Stk

1

7932

Uygulama alanı: 2 x 60 l'l k var ller yatarak depolamak ç nd r.
W th o l dr p pan
• LWH (mm) 450 x 820 x 1.310
• We ght: approx. 18 kg
Area of use: For the storage of 2 x 60-l ter drums, hor zontal.

6 x 60 l variller için yağ damlama tavalı Varil Rafı |
Drum Rack for 6 x 60 l Drums with oil drip pan
Küçük kaplar veya 3 x 60 l var ller ç n 3. depolama sev yes ne sah p yağ toplama teps s ve ek sürah tutucusu le
• Boyutlar: 1.320 x 800 x 1.300 mm (G x D x Y)
• Ağırlık: 60 kg
Uygulama alanı: 6 x 60 l var ller yatarak saklamak ç n.
W th o l dr p pan
• w th 3 storage levels and can ster support
• LWH (mm) 1.320 x 800 x 1.300
Area of use: For the storage of 6 x 60-l ter drums, hor zontal.

Var ller ç n el pompası |
Hand Pump for Drums
60 la 205 l ç n teleskop k emme borulu standart pompa.
B yoloj k olarak parçalanab len yağlarla uyumlu değ ld r ("B o yağlar", örn. HEES yağları).
Standard pump w th telescop c ntake p pe for 60 l to 205 l.
Not compat ble w th b odegradable o ls (called “b o-o ls”, e.g. HEES o ls).

Plast k el pompası |
Plast c Hand Pump
60 l ve 205 l var ller ç n.
• Pol prop lenden yapılmış plast k el pompası
• Teleskop k emme borusu
• 480 la 950 mm arasında ayarlanab l r
Uygulama alanı: Neredeyse tüm düşük v skoz tel ortamlar ç n kullanılab l r.
A I ve A II tehl ke sınıfındak solventler ve ortamları pompalamak ç n kullanılmamalıdır.
For 60 l and 205 l drums.
• Plast c hand pump for drums w th polypropylene
• Telescope mmers on p pe
• Adjustable from 480 to 950 mm
Area of use: Can be used for nearly all low v scos ty ﬂu ds. Do not use to pump Hazard Class A I
and A II solvents and ﬂu ds.
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Ürün no. Part no.

Açıklama Descr pt on

İçer k Content

VPE PU

D l Language

Sayfa Page

1520

Bakır sprey

250,0 ml

12

D-GB-I-E-P

58

1540

Ç nko sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

64

1846

Kesme yağı

400,0 ml

12

D-NL-F

64

20,0 l

1

D-GB

62

2336

Pro-L ne Süper D zel K

2444

Megu n yağlama yağı CGLP 32

2851

Şeffaf s l kon gres

20,0 l

1

D-GB

16

500,0 g

15

D-GB-DK-FIN-N-S

3010

LM 48 montaj macunu

57

50,0 g

12

D

3045

59

LM 48 sprey macun

300,0 ml

12

D-GB-I-E-P

59

3060

LM 49 akış macunu

500,0 g

4

D-GB-I-E-P

59

3121

Gıda teknoloj s ç n evrensel yağ

100,0 ml

12

D-GB

30

3123

Gıda teknoloj s ç n evrensel yağ

60,0 l

1

D-GB

30

3129

Megu n H drol k yağ HLP 10 AF

20,0 l

1

D-GB

19

3136

Megu n çok amaçlı gres L1

180,0 kg

1

D-GB

48

3137

Megu n sıvı d şl gres LP0

50,0 kg

1

D-GB

51

3138

Megu n sıvı d şl gres LP0

180,0 kg

1

D-GB

51

3150

LM 373 N Kontak Gres

25,0 kg

1

D-GB

35

3151

LM 373 N Kontak Gres

4

D-GB-E-F-NL

35

500,0 g

3153

LM 373 N Kontak Gres

5,0 kg

1

D-GB

35

3157

LM 376 Kontak-Yağ

1,0 l

6

D-GB-E-F-NL

35

3161

LM 381 Kontak Gres

25,0 kg

1

D-GB

35

3177

Megu n H drol k yağ HLP 10 AF

1

D-GB

19

3190

Pol gl de 1

1,0 kg

4

D-GB-I-E-P

57

3211

LM 203 MoS2 bağlı vern k ç n t ner

1,0 l

6

D-GB-E-F-NL

40

3229

LM 301 Kontak-Yağ

1,0 l

6

D-GB-E-F-NL

34

3230

LM 330 Kontak Gres

500,0 g

4

D-GB-I-E-P

35

3236

LM 301 A Kontak Yağı

150,0 ml

12

D-GB-E-F-NL

34

200,0 l

3298

H drol k yağ HLP 46 SG-Z

20,0 l

1

D-GB

18

3299

H drol k yağ HLP 46 SG-Z

60,0 l

1

D-GB

18

3304

Çoklu Sprey Plus 7

300,0 ml

12

D-GB-I-E-P

64

3311

Balmumu kaplama

300,0 ml

12

D-GB-F-E-P-NL

39

3315

Yağ lekes çıkarıcı

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

64

3316

Pompa sprey ş şes

1,0 l

1

D

73

3319

Hızlı tem zley c

5,0 l

1

D-GB-I-E-P

71

3333

Hızlı tem zley c

60,0 l

1

D-GB

71

3336

Yumuşak ş şeler ç n dağıtıcı

1

D

73

1,0 Stk

3339

Floresan kaçak detektörü

50,0 ml

12

D-GB-I-E-P

60

3341

C lt bakım losyonu

2,0 l

6

D

73

3345

El tem zley c

2,0 l

6

D

73

3350

Sızıntı arama sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

64

3362

C lt koruma krem

2,0 l

6

D

73

3363

El yıkama macunu

12,5 l

1

D-GB-F-I-E-NL-P

73

3384

ASD dolum stasyonu

1,0 Stk

1

D

72, 76

3386

Dolum stasyonu ç n yükselt c boru

1,0 Stk

1

D

72

S l nd r gres OW

5,0 kg

1

D-GB

56

3401
3402

Yüksek performanslı gres

3404

H drol k s stemler ç n ﬂoresan kaçak detektörü

1,0 kg

4

D

56

500,0 ml

6

D

3413

Seram k macun

60

1,0 kg

4

D-GB-I-E-P

3418

Seram k macun

59

50,0 g

12

D-GB-E

59

3420

Seram k macun

3513

Güçlend r lm ş hortumlu 18V akülü gres tabancası

250,0 g
1,0 Stk

6

D-GB-I-E-P

59

1

D

3514

Lube Shuttle® s stem gres tabancası

74

1,0 Stk

1

D

74

3516

Fuchs-Re ner s stem ç n adaptör

1,0 Stk

1

D

74

3524

Megu n d şl yağı CLP 460

1,0 l

1

D-GB

12

3528

P l gres tabancası ç n yedek p l 14.4V

1,0 Stk

1

D

74

3538

Megu n H drol k yağ HLP 32

1,0 l

1

D-GB

17
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Ürün no. Part no.

Açıklama Descr pt on

İçer k Content

D l Language

Sayfa Page

3574

Megu n H drol k yağ HVLP 46 AF

1

D-GB

21

3605

S1 Yapıştır

1,0 kg

4

D-GB-I-E-P

57

3606

S1 Yapıştır

25,0 kg

1

D-GB

57

300,0 ml

6

D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS

60

3721

Cera Tec

200,0 l

VPE PU

3801

Orta mukavemetl v dalı k l t

10,0 g

20

D

69

3802

Orta mukavemetl v dalı k l t

50,0 g

12

D-GB-E

69

3803

Yüksek mukavemetl v dalı k l tleme

10,0 g

20

D

68

3804

Yüksek mukavemetl v dalı k l tleme

50,0 g

12

D

68

3805

İk nc yapıştırıcı

10,0 g

24

D

72

3806

Burç ve yatak montajı

10,0 g

20

D

68

3807

Burç ve yatak montajı

50,0 g

12

D

68

3831

Seram k macun

1

D

92

5,0 kg

4008

NTA çermeyen evrensel tem zley c

20,0 l

1

D-GB

72

4013

Hızlı tem zley c

196,0 l

1

D-GB

71

4020

LM 145 yağlayıcı b leş k

300,0 ml

12

D

58

4032

LM 203 MoS2 bağlayıcı vern k

300,0 ml

12

D-GB-E-F-NL

40

4033

LM 203 MOS2 KAYDIRICI LAKE 1KG

4

D-GB-I-E-P

40

4037

LM 321 HT-Gres

4051

LM 41 MoS2 süspans yonu

4076

1,0 kg
400,0 g

12

D

54

1,0 l

6

D-GB-I-E-P

40

LM 500 kompresör yağı SAE 30

10,0 l

1

D-GB

22

4077

LM 500 kompresör yağı SAE 30

199,0 l

1

D-GB

22

4086

Kaynak koruma sprey

500,0 ml

12

D-GB-I-E-P

64

4096

LM 48 montaj macunu

1,0 kg

4

D-GB-I-NL-F

59

4118

LM 51 2 B leşenl

1,0 kg

12

D-GB-E-F-NL

40

4217

H drol k yağ HLP 46 SG-Z

1

D-GB

18

4232

S lent n 26

4

D

56

205,0 l
1,0 kg

4297

LM 8021 HT-Sentet k yağ

10,0 l

1

D-GB

30

4383

LCP 55 uzun vadel koruma

5,0 l

1

D-GB-I-E-P

38

4385

LCP 55 uzun vadel koruma

205,0 l

1

D-GB-I-E-P

38

4387

Megu n d şl yağı CLP 68

20,0 l

1

D-GB

12

4402

LM 497 kompresör yağı SAE 20W-20

4403

H drol k yağ HLP 46 SG-Z

10,0 l

1

D-GB

22

1.000,0 l

1

D-GB

4405

18

Megu n kompresör yağı VDL 150

200,0 l

1

D-GB

24

4409

LM 497 kompresör yağı SAE 20W-20

201,0 l

1

D-GB

22

4414

LM 750 kompresör yağı SAE 40

5,0 l

1

D-GB

23

4416

LM 750 kompresör yağı SAE 40

195,0 l

1

D-GB

23

4419

LM 750 kompresör yağı SAE 40

10,0 l

1

D-GB

23

4610

Megu n yağlama yağı AN 46

20,0 l

1

D-GB

28, 30

4621

Megu n rulman gres LF2

15,0 kg

1

D-GB

49

4623

Megu n çok amaçlı gres L3

180,0 kg

1

D-GB

48

4629

Megu n d şl yağı CLP 460

20,0 l

1

D-GB

12

4630

Megu n kompresör yağı VDL 68

20,0 l

1

D-GB

24

4660

Megu n h drol k yağ HLP 32

20,0 l

1

D-GB

17

Megu n h drol k yağ HLP 32

60,0 l

1

D-GB

17

4662

Megu n h drol k yağ HLP 68

20,0 l

1

D-GB

17

4663

Megu n h drol k yağ HLPD 32

20,0 l

1

D-GB

19

4665

Megu n h drol k yağ HLPD 32

200,0 l

1

D-GB

19

4666

Megu n h drol k yağ HLPD 46

60,0 l

1

D-GB

19

4667

Megu n h drol k yağ HLPD 46

200,0 l

1

D-GB

19

4668

Megu n h drol k yağ HLPD 68

20,0 l

1

D-GB

19

4670

Megu n h drol k yağ HLPD 68

200,0 l

1

D-GB

19

4671

Megu n h drol k yağ HVLP 46

20,0 l

1

D-GB

20

4688

Megu n h drol k yağ HLP 68

60,0 l

1

D-GB

17

4690

Megu n sıvı gres L00

5,0 kg

1

D-GB

51

4692

Megu n sıvı gres L00

25,0 kg

1

D-GB

51

4661
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4724

Megu n H drol k yağ HLP 46

20,0 l

1

D-GB

17

4763

Megu n testere z nc r yağı 100

20,0 l

1

D-GB

32

4764

Megu n testere z nc r yağı 100

60,0 l

1

D-GB

32

Megu n çok amaçlı gres L2F100

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

48

4765
4766

Megu n rulman gres LP2

5,0 kg

1

D-GB

49

4768

Megu n rulman gres LP2

25,0 kg

1

D-GB

49

4769

Megu n rulman gres LP2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

49

4770

Megu n çok amaçlı gres L2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

48

4771

Megu n çok amaçlı gres L2

5,0 kg

1

D-GB

48

4773

Megu n çok amaçlı gres L2

25,0 kg

1

D-GB

48

4774

Megu n çok amaçlı gres L2

1,0 kg

4

D-GB

48

4775

Megu n çok amaçlı gres L2

50,0 kg

1

D-GB

48

4776

Megu n rulman gres LP2

50,0 kg

1

D-GB

49

4777

Megu n çok amaçlı gres L2F100

5,0 kg

1

D-GB

48

4779

Megu n çok amaçlı gres L2F100

25,0 kg

1

D-GB

48

4781

Megu n çok amaçlı gres L2F100

50,0 kg

1

D-GB

48

4785

Megu n testere z nc r yağı 100

5,0 l

4

D

32

4786

Megu n testere z nc r yağı BIO 68

20,0 l

1

D-GB

31

4837

Megu n d şl yağı CLP 680

20,0 l

1

D-GB

12

4838

Megu n H drol k yağ HLPD 46

20,0 l

1

D-GB

19

4851

Megu n H drol k yağ HLP 22

60,0 l

1

D-GB

17

4857

Megu n H drol k yağ HLP 22

200,0 l

1

D-GB

17

4858

Megu n H drol k yağ HLP 32

200,0 l

1

D-GB

17

4859

Megu n H drol k yağ HLP 46

200,0 l

1

D-GB

17

4860

Megu n H drol k yağ HLP 68

200,0 l

1

D-GB

17

4863

Megu n çok amaçlı gres L2

180,0 kg

1

D-GB

48

4864

Megu n sıvı gres L00

180,0 kg

1

D-GB

51

4874

Megu n H drol k yağ HLP 46

60,0 l

1

D-GB

17

4887

Megu n H drol k yağ HLP 22

20,0 l

1

D-GB

17

5110

Enjeks yon tem zley c

300,0 ml

6

D-F-NL

61

5116

H drol k s stem katkısı

1,0 l

6

D-GB-I-E-P

60

5120

Süper d zel katkısı

250,0 ml

6

D-F-NL

61

5131

D zel Akış Uyumu K

1,0 l

6

D-GB-NL-F-I-E-P

62

5178

Pro-L ne soğutucu contası K

250,0 ml

12

D-GB-I-E-P

63

5189

Pro-L ne radyatör tem zley c

1,0 l

6

D-GB-I-E-P

63

5310

Kartuşlar ç n manuel gres pres

1,0 Stk

1

D

74

6130

Tem zley c ve T ner

1,0 l

6

D-GB-F-I-E-NL-P

72

6179

L qu mate 2K Güç Tutkalı

25,0 ml

6

D-GB-F-I-E-P

70

6183

Epoks yapıştırıcı

25,0 ml

6

D-GB-F-I-E-NL-P

70

6187

Metal Macunu

56,0 g

6

D-GB-F-I-E-NL-P

70

6193

Sıvı metal yapıştırıcı

25,0 ml

6

D-GB-F-I-E-NL-P

69

6303

Megu n yapışkan yağ CGL 100

200,0 l

1

D-GB

33

6317

Megu n yağlama yağı AN 46

200,0 l

1

D-GB

28, 30

1

D-GB

51

6318

Megu n sıvı şanzıman gres NP00

5,0 kg

6319

Megu n H drol k yağ HVLP 68

60,0 l

1

D-GB

20

6321

Megu n çok amaçlı gres L2F100

180,0 kg

1

D-GB

48

6346

Megu n Beyaz Yağ PP20 DAB10

20,0 l

1

D-GB

28

6351

Megu n bakır macunu

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

58

6357

Megu n rulman gres LF2

180,0 kg

1

D-GB

48

6360

Megu n H drol k yağ HLPD 10

200,0 l

1

D-GB

19

6368

Megu n rulman gres LF2

50,0 kg

1

D-GB

49

6371

Megu n bakır macunu

180,0 kg

1

D-GB

58

6372

Megu n d şl yağı CLP 68

200,0 l

1

D-GB

13

6375

Megu n rulman gres LP3

180,0 kg

1

D-GB

49

6379

Megu n uzun sürel gres LP2L

25,0 kg

1

D-GB

50

80
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6381

Megu n H drol k yağ HVLP 32

20,0 l

1

D-GB

20

6382

Megu n H drol k yağ HVLP 46

60,0 l

1

D-GB

20

6383

Megu n H drol k yağ HLP 68 AF

20,0 l

1

D-GB

19

Megu n H drol k yağ HLP 46 AF

200,0 l

1

D-GB

19

6384
6385

Megu n d şl yağı CLP 150

20,0 l

1

D-GB

12

6391

Megu n yağlama yağı CGLP 460

200,0 l

1

D-GB

16

6392

Megu n H drol k yağ HVLP 32

200,0 l

1

D-GB

20

6396

Megu n yağlama yağı CGLP 46

20,0 l

1

D-GB

14

6404

Megu n d şl yağı CLP 100

200,0 l

1

D-GB

12

6406

Megu n d şl yağı CLP 150

200,0 l

1

D-GB

12

6407

Megu n d şl yağı CLP 220

200,0 l

1

D-GB

12

6409

Megu n d şl yağı CLP 220

20,0 l

1

D-GB

12

6410

Megu n d şl yağı CLP 320

20,0 l

1

D-GB

12

6411

Megu n d şl yağı CLP 460

200,0 l

1

D-GB

12

6419

Megu n H drol k yağ HLP 100

200,0 l

1

D-GB

17

6421

Megu n H drol k yağ HLP 100

20,0 l

1

D-GB

17

6422

Megu n H drol k yağ HLP 150

200,0 l

1

D-GB

17

6424

Megu n H drol k yağ HVLP 46

200,0 l

1

D-GB

20

6433

Megu n türb n yağı TDL 46

200,0 l

1

D-GB

25

6435

Megu n kompresör yağı VDL 68

200,0 l

1

D-GB

24

6436

Megu n Kompresör Yağı VDL 100

200,0 l

1

D-GB

24

6438

Megu n Kompresör Yağı VDL 100

20,0 l

1

D-GB

24

6444

Megu n çok amaçlı gres L3

25,0 kg

1

D-GB

48

6445

Megu n rulman gres LP1

50,0 kg

1

D-GB

49

6446

Megu n rulman gres LP2

180,0 kg

1

D-GB

49

6448

Megu n rulman gres LF2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

49

6450

Megu n ağır h zmet gres

25,0 kg

1

D-GB

50

6451

Megu n uzun sürel gres LP2L

180,0 kg

1

D-GB

50

6452

Megu n uzun sürel gres LP2L

50,0 kg

1

D-GB

50

6453

Megu n uzun sürel gres LP2L

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

50

6480

Megu n testere z nc r yağı BIO 100

200,0 l

1

D-GB

32

6481

Megu n testere z nc r yağı BIO 150

200,0 l

1

D-GB

32

6482

Megu n çok amaçlı gres L2

15,0 kg

1

D-GB

48

6483

Megu n çok amaçlı gres L2F100

15,0 kg

1

D-GB

48

6489

Megu n d şl yağı CLP 320

1

D-GB

12

6493

Megu n çok amaçlı gres L3

1

D-GB

48

6495

Megu n yağlama yağı CGLP 460

20,0 l

1

D-GB

14

6496

Megu n d şl yağı CLP 100

20,0 l

1

D-GB

12

6498

Megu n uzun sürel gres LP2L

1

D-GB

48

6500

Megu n H drol k yağ HLPD 22

6503

Megu n sıvı gres L00

6506
6510

200,0 l
5,0 kg

5,0 kg

1

D-GB

19

15,0 kg

1

D-GB

51

Megu n rulman gres LP1

180,0 kg

1

D-GB

49

Megu n yüksek sıcaklık gres ALX2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

54

Megu n yağlama yağı CGLP 68

200,0 l

1

D-GB

14

6521

Megu n kompresör yağı VDL 46

200,0 l

1

D-GB

24

6533

Megu n kompresör yağı VDL 46

20,0 l

1

D-GB

24

6535

Megu n yağlama yağı CGLP

20,0 l

1

D-GB

14

6586

Hızlı tem zley c

60,0 l

1

D-GB

71

6511

200,0 l

6630

Hızlı temizleme sprey tüpü ASD istasyonu

1

D

72

6660

Megu n çok amaçlı gres L3

50,0 kg

1,0 Stk

1

D-GB

48

6672

Megu n uzun sürel gres LP2L

15,0 kg

1

D-GB

50

6673

Megu n sıvı gres L00

50,0 kg

1

D-GB

51

6674

Megu n kompresör yağı VDL 150

20,0 l

1

D-GB

24

6676

Megu n kabuk yağı suda çözünür

200,0 l

1

D-GB

26

6677

Megu n yağlama yağı CGLP 68

20,0 l

1

D-GB

14

81
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6684

Megu n uzun sürel gres C2LP

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

47

6886

Megu n kabul yağı FSE 4

200,0 l

1

D-GB

25

6887

Megu n yüksek sıcaklık gres ALX2

50,0 kg

1

D-GB

54

Megu n testere z nc r yağı BIO 150

20,0 l

1

D-GB

32

6888
6889

Megu n testere z nc r yağı BIO 100

7086

Megu n yapışkan yağ CGL 460

20,0 l

1

D-GB

32

200,0 l

1

D-GB

7250

Yağ bağlayıcı

33

25,0 l

1

D-GB-I-E-P

7384

71

Pro-L ne PTFE toz sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

66

7385

Pro-L ne seram k sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

66

7386

Pro-L ne Elektron k Sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

67

7387

Pro-L ne bakım sprey beyaz

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

67

7388

Pro-L ne yapıştırıcı yağlayıcı sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

67

7389

Pro-L ne s l kon sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

67

7390

Pro-L ne hızlı pas sökücü

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

67

7803

2 x 60 l variller için yağ damlama tavalı varil rafı

1,0 Stk

1

D

77

7812

Yağ damlama tavası

1,0 Stk

1

D

76

7900

Var ller ç n el pompası

1,0 Stk

1

D

77

7920

Yağ dolabı

1,0 Stk

1

D

76

7932

Plast k el pompası

1,0 Stk

1

D

77

7952

Var l paket B1

1,0 Stk

1

D

75

7973

Atölye ürünler ç n k myasal dolap

1,0 Stk

1

D

76

7991

Pnömat k yağ s stem

1,0 Stk

1

D

75

7994

6 x 60 l variller için yağ damlama tavalı varil rafı

1,0 Stk

1

D

77

8190

Extreme Evrensel Temizleyici

11,0 kg

1

D

72

8191

Extreme Evrensel Temizleyici

35,0 kg

1

D

72

8408

Megu n yağlama yağı CGLP 68

1,0 l

1

D

14

8409

Megu n d şl yağı CLP 320

1,0 l

1

D-GB

12

8410

Megu n H drol k yağ HLP 46

1,0 l

1

D-GB

17

8411

Megu n H drol k yağ HLP 46 AF

1,0 l

1

D-GB

19

8412

Megu n H drol k yağ HLP 68

1,0 l

1

D-GB

17

8414

Megu n türb n yağı TDL 46

1,0 l

1

D-GB

25

8426

Megu n rulman gres Lp1

25,0 kg

1

D-GB

49

8427

Megu n rulman gres Lp2

15,0 kg

1

D-GB

49

8428

Megu n rulman gres Lp3

25,0 kg

1

D-GB

49

8430

Megu n rulman gres Lf2

25,0 kg

1

D-GB

49

25,0 kg

8431

Megu n rulman gres LP2F200 +

1

D-GB

49

8434

Megu n ağır h zmet gres

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

50

8436

Megu n gres LP2F200

180,0 kg

1

D-GB

50

8438

Megu n sıvı şanzıman gres Lp00

5,0 kg

1

D-GB

51

8439

Megu n sıvı şanzıman gres Lp00

15,0 kg

1

D-GB

51

8440

Megu n sıvı şanzıman gres Lp00

25,0 kg

1

D-GB

51

8442

Megu n sıvı şanzıman gres Lp00

180,0 kg

1

D-GB

51

8452

Megu n sıvı şanzıman gres Np00

25,0 kg

1

D-GB

53

8454

Megu n sıvı şanzıman gres Np00

180,0 kg

1

D-GB

53

8456

Megu n sıvı d şl gres Np0

15,0 kg

1

D-GB

53

8457

Megu n sıvı d şl gres Np0

25,0 kg

1

D-GB

53

8464

Megu n yüksek sıcaklık gres ALX2

25,0 kg

1

D-GB

54

8465

megol yüksek performanslı benzinli motor yağı SAE 40 1.000 l

1

D-GB

29

8466

Megu n yüksek sıcaklık gres ALX2

180,0 kg

1

D-GB

54

8483

Megu n fren tem zley c

500,0 ml

12

GB-D-F-RUS-ARAB

71

8632

Megu n H drol k yağ HVLP 32

60,0 l

1

D-GB

20

8633

Megu n H drol k yağ HVLP 68

20,0 l

1

D-GB

20

8634

Megu n H drol k yağ HVLP 68

200,0 l

1

D-GB

20

8645

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

52

8646

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

1

D-GB

52

82

5,0 kg
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8647

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

15,0 kg

1

D-GB

52

8648

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

25,0 kg

1

D-GB

52

8649

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

50,0 kg

1

D-GB

52

8650

Megu n l tyum kompleks gres LX2P

180,0 kg

1

D-GB

52

8651

Megu n bakır macunu

50,0 kg

1

D-GB

58

8652

Megu n yağlama yağı CGLP 46

200,0 l

1

D-GB

14

8653

Megu n yağlama yağı CGLP 100

20,0 l

1

D-GB

14

8654

Megu n yağlama yağı CGLP 100

200,0 l

1

D-GB

14

8655

Megu n yağlama yağı CGLP 150

20,0 l

1

D-GB

14

8656

Megu n yağlama yağı CGLP 150

200,0 l

1

D-GB

14

8657

Megu n yağlama yağı CGLP 220

200,0 l

1

D-GB

14

8658

Megu n yağlama yağı CGLP 320

20,0 l

1

D-GB

14

8659

Megu n yağlama yağı CGLP 320

200,0 l

1

D-GB

14

8662

Megu n d şl yağı CLP 46

20,0 l

1

D-GB

12

8663

Megu n d şl yağı CLP 46

200,0 l

1

D-GB

12

8664

Megu n d şl yağı CLP 680

200,0 l

1

D-GB

12

8666

megol Sentet k v tes yağı ISO VG220

200,0 l

1

D-GB

13

8670

Megu n d şl yağı CLPF 220

200,0 l

1

D-GB

13

8675

Megu n H drol k yağ HLP 10

20,0 l

1

D-GB

17

8676

Megu n H drol k yağ HLP 10

60,0 l

1

D-GB

17

8677

Megu n H drol k yağ HLP 10

200,0 l

1

D-GB

17

8679

Megu n H drol k yağ HLP 15

20,0 l

1

D-GB

17

8681

Megu n H drol k yağ HLP 15

200,0 l

1

D-GB

17

8683

Megu n H drol k yağ HLP 22

1,0 l

1

D-GB

17

8684

Megu n H drol k yağ HLP 32

1,0 l

1

D-GB

17

8685

Megu n H drol k yağ HLP 46

5,0 l

4

D

17

8686

Megu n H drol k yağ HLP 46

1,0 l

1

D-GB

17

8687

Megu n H drol k yağ HLP 68

1,0 l

1

D-GB

17

8688

Megu n H drol k yağ HLP 100

60,0 l

1

D-GB

17

8690

Megu n H drol k yağ HLP 150

20,0 l

1

D-GB

17

8695

Megu n H drol k yağ HLP 32 AF

20,0 l

1

D-GB

19

8696

Megu n H drol k yağ HLP 32 AF

200,0 l

1

D-GB

19

8697

Megu n H drol k yağ HLP 46 AF

20,0 l

1

D-GB

19

8698

Megu n H drol k yağ HLP 68 AF

200,0 l

1

D-GB

19

8701

Megu n H drol k yağ HLPD 10

20,0 l

1

D-GB

19

8702

Megu n H drol k yağ HLPD 22

20,0 l

1

D-GB

19

8703

megol gaz motoru yağı sentet k SAE 40

20,0 l

1

D-GB

29

8704

Megu n H drol k yağ HLPD 46 AF

20,0 l

1

D-GB

20

8705

Megu n H drol k yağ HLPD 46 AF

200,0 l

1

D-GB

20

8708

megol gaz motoru yağı LA SAE 40

20,0 l

1

D-GB

29

8709

megol gaz motoru yağı LA SAE 40

200,0 l

1

D-GB

29

8711

megol gaz motoru yağı Yüksek Performanslı SAE 40

200,0 l

1

D-GB

29

8714

Megu n H drol k yağ HVLPD 46

20,0 l

1

D-GB

21

Megu n H drol k yağ HVLPD 46

60,0 l

1

D-GB

21

8716

Megu n H drol k yağ HVLPD 46

200,0 l

1

D-GB

21

8719

Megu n H drol k yağ HEES 22 (b yoloj k olarak parçalanab l r)

20,0 l

1

D-GB

22

8720

Megu n H drol k yağ HEES 22 (b yoloj k olarak parçalanab l r)

200,0 l

1

D-GB

22

8721

Megu n H drol k yağ HEES 46 (b yoloj k olarak parçalanab l r)

20,0 l

1

D-GB

22

8715

8722

Megu n H drol k yağ HEES 46 (b yoloj k olarak parçalanab l r)

60,0 l

1

D-GB

22

8723

Megu n H drol k yağ HEES 46 (b yoloj k olarak parçalanab l r)

200,0 l

1

D-GB

22

8724

Megu n yağlama yağı AN 100

20,0 l

1

D-GB

30

8725

Megu n yağlama yağı AN 100

200,0 l

1

D-GB

30

8727

Megu n ğ yağı N 10

200,0 l

1

D-GB

31

8733

Megu n türb n yağı TDL 32

20,0 l

1

D-GB

25

8734

Megu n türb n yağı TDL 32

200,0 l

1

D-GB

25
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8735

Megu n türb n yağı TDL 46

20,0 l

1

D-GB

25

8737

Megu n testere z nc r yağı 100

200,0 l

1

D-GB

32

8738

Megu n testere z nc r yağı BIO 68

200,0 l

1

D-GB

32

20,0 l

1

D-GB

33

8739

Megu n yapışkan yağ CGL 100

8740

Megu n yapışkan yağ CGL 150

20,0 l

1

D-GB

32

8741

Megu n yapışkan yağ CGL 150

200,0 l

1

D-GB

33

8742

Megu n yapışkan yağ CGL 220

20,0 l

1

D-GB

33

8743

Megu n yapışkan yağ CGL 220

200,0 l

1

D-GB

33

8744

Megu n yapışkan yağ CGL 320

20,0 l

1

D-GB

33

8745

Megu n yapışkan yağ CGL 320

200,0 l

1

D-GB

33

8746

Megu n yapışkan yağ CGL 680

20,0 l

1

D-GB

33

8747

Megu n yapışkan yağ CGL 680

200,0 l

1

D-GB

33

8748

Megu n kabuk yağ Özel FS 7

20,0 l

1

D-GB

25

8749

Megu n kabuk yağ Özel FS 7

200,0 l

1

D-GB

25

8750

Megu n kabuk yağ FSE 4

20,0 l

1

D-GB

25

8751

Megu n kabuk yağ suda çözünür

20,0 l

1

D-GB

26

8752

Megu n Beyaz Yağ PP20 DAB10

200,0 l

1

D-GB

28

8757

Megu n transformatör yağı J 10

20,0 l

1

D-GB

28

8758

Megu n transformatör yağı J 10

208,0 l

1

D-GB

28

8763

megol benz nl motor yağı Synth SAE 40

200,0 l

1

D-GB

29

8773

Megu n kesme yağı SLP 22

20,0 l

1

D-GB

41

8774

Megu n kesme yağı SLP 22

200,0 l

1

D-GB

41

8775

Megu n kesme yağı SLP 32

20,0 l

1

D-GB

41

8776

Megu n kesme yağı SLP 32

200,0 l

1

D-GB

41

8785

Megu n sızdırmazlık ve ayırma gres C2

15,0 kg

1

D-GB

46

8786

Megu n sızdırmazlık ve ayırma gres C2

25,0 kg

1

D-GB

46

8788

Megu n sızdırmazlık ve ayırma gres C2

180,0 kg

1

D-GB

46

8789

Megu n yağlama gres C2 (kırmızı)

25,0 kg

1

D-GB

46

8791

Megu n yağlama gres C2 (kırmızı)

180,0 kg

1

D-GB

46

8792

Megu n uzun sürel gres C2LP

15,0 kg

1

D-GB

47

8793

Megu n uzun sürel gres C2LP

25,0 kg

1

D-GB

47

8794

Megu n uzun sürel gres C2LP

50,0 kg

1

D-GB

47

8795

Megu n uzun sürel gres C2LP

180,0 kg

1

D-GB

47

8796

Megu n yağlama gres C2S

25,0 kg

1

D-GB

47

8798

Megu n çok amaçlı gres L3

15,0 kg

1

D-GB

48

8799

Megu n rulman gres LP3

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

49

8916

Soğutucu sprey

400,0 ml

6

D-GB-NL-F

64

8918

Evrensel beyaz gres

400,0 g

12

D-NL-F-GR-ARAB

54

9010

Megu n H drol k yağ HLP 32

1,0 l

12

D

17

5,0 l

9024

Megu n H drol k yağ HLP 32

4

D

17

9028

Megu n çok amaçlı gres L2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

48

9029

Megu n rulman gres LP2

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

49

9030

Megu n uzun sürel gres LP2L

400,0 g

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

50

Megu n sıvı şanzıman gres LP00

400,0 g

20

D

51

9036
9213

Megu n yağlama yağı CGLP 68

1,0 l

1

D-GB

14

9218

Megu n ayırma yağı WT01 S

20,0 l

1

D-GB

27

9220

Megu n ayırma yağı WT01 S

200,0 l

1

D-GB

27

9222

Megu n ayırma yağı WT01 S

1.000,0 l

1

D-GB

27

20,0 l

1

D

38

1,0 l

1

D-GB

12

9240

Megu n korozyon koruması 6M

9245

Megu n d şl yağı CLP 460

9249

megol sentet k v tes yağı ISO VG150

20,0 l

1

D-GB

13

9252

megol sentet k v tes yağı ISO VG220

20,0 l

1

D-GB

13

9260

Megu n H drol k yağ HLPD 46

1,0 l

1

D-GB

19

9277

Megu n H drol k yağ HLP 46 AF

1,0 l

1

D-GB

19

9284

Megu n Kesme Yağı V15

208,0 l

1

D-GB

41
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9288

Megu n H drol k yağ HLPD 22

1,0 l

1

D-GB

19

9290

Megu n H drol k yağ HLPD 32

1,0 l

1

D-GB

19

9292

Megu n H drol k yağ HLPD 46

1,0 l

1

D-GB

19

Megu n H drol k yağ HLPD 68

1,0 l

1

D-GB

19

9302

Megu n H drol k yağ HVLP 32

1,0 l

1

D-GB

20

9304

Megu n H drol k yağ HVLP 46

1,0 l

1

D-GB

20

9306

Megu n H drol k yağ HVLP 68

1,0 l

1

D-GB

20

9332

Megu n kesme yağı SLP 22

60,0 l

1

D-GB

41

9296

9333

Megu n kesme yağı SLP 22

1,0 l

1

D-GB

41

9359

Megu n testere z nc r yağı BIO 68

60,0 l

1

D-GB

32

9362

Megu n testere z nc r yağı BIO 100

60,0 l

1

D-GB

32

9382

Megu n kompresör yağı VDL 46

60,0 l

1

D-GB

24

9385

Megu n kompresör yağı VDL 68

60,0 l

9404

Megu n yağlama gres C2 (kırmızı)

9409

1

D-GB

24

5,0 kg

1

D-GB

46

Megu n rulman gres LP3

15,0 kg

1

D-GB

49

9411

Megu n rulman gres LP2F200 +

15,0 kg

1

D-GB

49

9419

Megu n H drol k yağ HVLPD 46

1,0 l

1

D-GB

21

5,0 kg

9422

Megu n çok amaçlı gres BIO2

1

D-GB

47

9446

Megu n özel kompresör yağı VDL 68 HC

20,0 l

1

D-GB

23

9459

Megu n çok amaçlı gres BIO2

15,0 kg

1

D-GB

47

9460

Megu n çok amaçlı gres BIO2

25,0 kg

1

D-GB

47

9462

Megu n çok amaçlı gres BIO2

180,0 kg

1

D-GB

47

9466

Megu n özel kompresör yağı VDL 68 HC

200,0 l

1

D-GB

23

9533

Megu n yağlama yağı CGLP 68

1.000,0 l

1

D-GB

14

9536

Megu n yağlama yağı CGLP 220

1.000,0 l

1

D-GB

14

9544

9544 Megu n d şl yağı CLP 68

1.000,0 l

1

D-GB

12

9545

Megu n d şl yağı CLP 100

1.000,0 l

1

D-GB

12

9547

Megu n d şl yağı CLP 220

1.000,0 l

1

D-GB

12

9548

Megu n d şl yağı CLP 320

1.000,0 l

1

D-GB

12

9549

Megu n d şl yağı CLP 460

1.000,0 l

1

D-GB

12

9559

Megu n H drol k yağ HLP 10

1.000,0 l

1

D-GB

17

9561

Megu n H drol k yağ HLP 22

1.000,0 l

1

D-GB

17

9563

Megu n H drol k yağ HLP 32

1.000,0 l

1

D-GB

17

9564

Megu n H drol k yağ HLP 32 AF

1.000,0 l

1

D-GB

19

9565

Megu n H drol k yağ HLP 46

1.000,0 l

1

D-GB

17

9566

Megu n H drol k yağ HLP 46 AF

1.000,0 l

1

D-GB

19

9567

Megu n H drol k yağ HLP 68

1.000,0 l

1

D-GB

17

9568

Megu n H drol k yağ HLP 68 AF

1.000,0 l

1

D-GB

19

9569

Megu n H drol k yağ HLP 100

1.000,0 l

1

D-GB

17

9571

Megu n H drol k yağ HLP 150

1.000,0 l

1

D-GB

17

9573

Megu n H drol k yağ HLPD 22

1.000,0 l

1

D-GB

19

9574

Megu n H drol k yağ HLPD 32

1.000,0 l

1

D-GB

19

9575

Megu n H drol k yağ HLPD 46

1.000,0 l

1

D-GB

19

Megu n H drol k yağ HLPD 46 AF

1.000,0 l

1

D-GB

20

9577

Megu n H drol k yağ HLPD 68

1.000,0 l

1

D-GB

19

9578

Megu n H drol k yağ HLPD 68 AF

1.000,0 l

1

D-GB

20

9580

Megu n H drol k yağ HVLP 32

1.000,0 l

1

D-GB

20

9581

Megu n H drol k yağ HVLP 46

1.000,0 l

1

D-GB

20

9583

Megu n H drol k yağ HVLPD 46

1.000,0 l

1

D-GB

21

9594

Megu n H drol k yağ HEES 46 (b yoloj k olarak parçalanab l r) 1.000,0 l

1

D-GB

22

9595

Megu n kabuk yağı suda çözünür

1.000,0 l

1

D-GB

26

9597

Megu n kesme yağı SLP 22

1.000,0 l

1

D-GB

41

9632

Megu n kompresör yağı VDL 46

1.000,0 l

1

D-GB

24

9651

Megu n kabuk yağı Özel FS 7

1.000,0 l

1

D-GB

25

9652

Megu n kabuk yağı FSE 4

1.000,0 l

1

D-GB

25

9576
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9692

Megu n yapışkan yağ CGL 100

1.000,0 l

1

D-GB

33

9693

Megu n testere z nc r yağı 100

1.000,0 l

1

D-GB

32

9698

Megu n testere z nc r yağı BIO 68

1.000,0 l

1

D

32

Megu n testere z nc r yağı BIO 100

1.000,0 l

1

D-GB

32

9731

Megu n yağlama yağı AN 46

1.000,0 l

1

D-GB

28, 30

20636

H drol k yağ HyPER SG1-32

20,0 l

1

D-GB

18

20637

H drol k yağ HyPER SG1-32

60,0 l

1

D-GB

18

20638

H drol k yağ HyPER SG1-32

205,0 l

1

D-GB

18

20639

H drol k yağ HyPER SG1-46

20,0 l

1

D-GB

18

20640

H drol k yağ HyPER SG1-46

60,0 l

1

D-GB

18

20641

H drol k yağ HyPER SG1-46

205,0 l

1

D-GB

18

20642

H drol k yağ HyPER SG1-68

20,0 l

1

D-GB

18

20644

H drol k yağ HyPER SG1-68

205,0 l

1

D-GB

18

20663

PTFE nce mekan k gres

1 kg

4

D

55

20665

Bakım ve yağlama sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

66

20682

Bakım ve korozyon önley c yağ

205,0 l

1

D-GB

38

20760

Bakım ve korozyon önley c yağ

5,0 l

1

D-GB-I-E-P

38

20762

H drol k yağ HyPER SG1-32

1,0 l

1

D-GB

18

20763

H drol k yağ HyPER SG1-46

1,0 l

1

D-GB

17

20814

Kompresör yağı B 68

5,0 l

1

D-GB

25

20815

Kompresör yağı B 68

205,0 l

1

D-GB

23

20946

Forkl ftler ç n z nc r yağlama yağı

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

65

20971

PTFE uzun ömürlü sprey

400,0 ml

6

D-GB-I-E-P

66

21277

Akt f köpük tem zley c

500,0 ml

6

D-GB-I-E-P

71

21317

Bakter önley c d zel katkı maddes

1,0 l

6

D-GB-F-I-E-GR

62

21420

Bakım macunu beyaz

25,0 kg

12

D-GB

58

9699

21444

LCP 10 uzun vadel koruma LV

5,0 l

1

D-GB-E-P

38

29012

Dozajlama merkez

1,0 Stk

1

D

75

29013

Yağlar ç n elektr kl pompa

1,0 Stk

1

D

76

33009

Megu n uzun sürel gres C2LP

20

D-GB-F-HR-RUS-GR

47

86

400,0 g

LIQUI MOLY GMBH GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI
(Almanya ve Avusturya ç n geçerl d r)
I. Bu genel hüküm ve koşulların kapsamı

VIII. Garant

1. Bu genel hüküm ve koşullar, Alman Meden Kanunu'nun (BGB) 14. Bölümü anlamında yalnızca
g r ş mc ler ç n geçerl d r.
2. Bu genel şartlar ve koşullar münhasıran geçerl d r. Geçerl l kler n yazılı olarak açıkça kabul
etmed ğ m z sürece, h çb r çel şk l veya farklı koşul tanımıyoruz. Bu genel şartlar ve koşullar,
müşter n n çel şk l veya farklı koşullarının b lg s dah l nde h zmet kayıtsız şartsız sağlamamız
hal nde de geçerl d r.

1. Sadece önems z olmayan madd ve yasal kusurlarda, bunları k kez tam r etme hakkımız vardır.
Parçanın yapısından veya kusurdan veya d ğer koşullardan yen den şlemen n henüz başarısız
olmadığı ve sözleşme ortağının daha fazla yen den çalışma yapması bekleneb l rse, daha fazla
yen den çalışma yapma hakkına sah b z.
2. Garant talepler , yasal sınırlama süres n n başlangıcından t baren 1 yıl ç nde sona erer. Bu,
kusurlardan kaynaklanan tazm nat talepler veya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındak talepler
ç n geçerl değ ld r. Madde IX, b r kusurdan kaynaklanan tazm nat talepler ç n geçerl d r. Bölüm
IX'a kadar. başka h çb r şey düzenlenmem şt r, yasal sınırlama süres , kusur durumunda ek fa
yükümlülüğünün hlal ne dayalı olsalar b le, tüm tazm nat talepler ç n geçerl d r. §§ 478, 479
BGB'ye göre tesl mat başvurusu durumunda sınırlama süreler etk lenmez.

III. F yatlar ve ödemeler
1. F yatlar, nd r mler ve d ğer nd r mler olmaksızın mal veya h zmetler n değer olarak anlaşılır,
ancak artı yükleme, paketleme, navlun ve gerek rse yalnızca özel anlaşmalar temel nde yapılacak
s gorta, artı satışlar verg .
2. Ödeme EUR c ns nden yapılmalıdır. Fatura veya d ğer muhasebe belges tesl m ed ld ğ nde veya
gönder ld ğ nde muaccel olur.
3. Ödeme koşulları (aks kararlaştırılmadıkça): Ödeme, kes nt yapılmadan son ödeme tar h nden
t baren 30 gün ç nde yapılmalıdır. Son ödeme tar h nden t baren 14 gün ç nde yapılan
ödemelerde %2 nd r m yapılır.
4. Temerrüt fa z oranı, lg l baz fa z oranının 9 puan üzer nded r. Daha fazla zarar dd ası har ç
değ ld r, özell kle kanıtlayab l rsek daha yüksek b r gec kme fa z talep edeb l r z.
5. Ödeme em rler , çekler ve kamb yo senetler sadece performans neden yle kabul ed l r ve tüm
nd r m ve tahs lat ücretler alınır.
6. Tesl mat koşulları (aks kararlaştırılmadıkça): 500,00 EUR'dan t baren mal değer tesl matı
ücrets z kametgah; Bölüm VII.1. dokunulmadan kalır.

IX. Zarar sorumluluğu
1. Aşağıdak hükümlerde aks bel rt lmed kçe, yasal hükümler uyarınca sorumluyuz.
2. İhmal ç n, ağır b r hmal olmadığı sürece, yalnızca a) yaşam, uzuv veya sağlığa yönel k
yaralanma durumunda veya b) temel sözleşme yükümlülükler n n hlal durumunda, ancak b r
sözleşme olmadığı sürece sorumluyuz. t p k ve öngörüleb l r hasarla sınırlı, yaşam, vücut veya
sağlığa zarar. Yer ne get r lmes her şeyden önce sözleşmen n uygun şek lde yürütülmes n
mümkün kılan ve sözleşme ortağının uygunluğuna düzenl olarak güveneb leceğ sözleşmeye
dayalı yükümlülüklerd r.
3. Ağır hmalden kaynaklanmadıkça, hmalden kaynaklanan hasarlar ç n sorumluluğumuzu her
b r hasar vakası ç n 2.500.000,00 EUR le sınırlandırıyoruz. Bu, yasanın daha yüksek b r m ktar
öngörmes veya yaşam, vücut veya sağlık ç n b r yaralanma olması durumunda geçerl değ ld r.
4. Hayata, uzuvlara veya sağlığa yönel k b r yaralanma durumunda, müşter n n sorumluluk
talepler yasal hükümlere göre sona erer. Ayrıca, ağır hmalden kaynaklanmadığı sürece, hmalden
kaynaklanan zararlar ç n yasal sınırlama süres n n başlangıcından t baren 1 yıllık b r sınırlama
süres uygulanır.
5. Yukarıdak 2'den 4'e kadar olan maddelere göre sorumlu olmadığımız sürece, çalışanlarımızın,
tems lc ler m z n ve vek l tems lc ler n n sorumluluğu da har ç tutulmuştur.
6. 2 la 5. Maddelerdek yukarıdak sorumluluk sınırlamaları, Ürün Sorumluluğu Yasası
kapsamındak talepler ç n geçerl değ ld r.

IV. Mahsup hakkı ve ödemey durdurma hakkı üzer ndek kısıtlamalar

X. Mülk yet n muhafazası

1. Müşter , ancak karşı taleb n n yasal olarak kurulmuş olması, tartışmasız olması, Alman Meden
Kanunu'nun 320. Bölümü uyarınca taleb m zle karşılıklı olması veya tarafımızdan tanınmaktadır.
2. Müşter , yalnızca aynı hukuk l şk den kaynaklanan tartışmasız veya yasal olarak oluşturulmuş
karşı taleplerle ve Alman Meden Kanunu'nun (BGB) 320. Bölümü uyarınca taleb m zle karşılıklı
olarak lg l yse, alıkoyma hakkına sah pt r.

1. Temel tesl mat sözleşmes nden tüm ödemeler alınana kadar her durumda tesl mat kalem n n
mülk yet n saklı tutarız. Ayrıca, ş l şk s nden kaynaklanan gelecekte ortaya çıkanlar da dah l
olmak üzere tüm talepler karşılanana kadar tesl m ed len ürünler n mülk yet n saklı tutarız.
Müşter , her durumda tesl mat kalemler n ht yatlı b r ş adamının özen yle ücrets z olarak
saklamakla yükümlüdür.
2. Ayrılan malların tem nat altına alınmasına veya tem nat altına alınmasına z n ver lmez.
Mülk yet n muhafazasına tab olan mallara üçüncü şahıslar tarafından el konulması veya başka
b r şek lde er ş lmes durumunda, müşter b z derhal yazılı olarak b lg lend rmel ve haklarımızı
korumamız ç n gerekl olan tüm belgeler (özell kle üçüncü şahıslar) sağlamalıdır. dd alar).
3. Müşter , temerrüde düşmed ğ sürece, tesl mat kalem n olağan ş akışı ç nde şleme ve
yen den satma hakkına sah pt r. B z mle satın alma sözleşmes n n akded lmes yle b rl kte, saklı
tutulan malların müşter ler ne veya üçüncü şahıslara yen den satılmasından doğan tüm
alacakları, tesl m ed len ayrılmış malların fatura değer kadar zaten b ze devreder. Bu, saklı
tutulan malların şlenmeden veya şlend kten sonra yen den satılıp satılmadığına bakılmaksızın
geçerl d r. Müşter , dev rden sonra b le taleb tahs l etme yetk s ne sah pt r. Ancak bu, taleb
kend m z toplama yetk m z etk lemez. Ancak, müşter ödeme yükümlülükler n usulüne uygun
olarak yer ne get rd ğ , ödemede temerrüde düşmed ğ ve ﬂas davası açılması ç n herhang b r
başvuru yapılmadığı sürece alacağını kend m z tahs l etmeyeceğ m z taahhüt eder z. Ödemede
temerrüde düşme veya ﬂas başvurusunda bulunulması durumunda, müşter n n mülk yet
muhafazaya tab malları satma hakkı ve müşter n n alıcılarına karşı teml k ed len alacakları tahs l
etme hakkı sona erer. Bu durumda müşter , taleb n tahs l ç n gerekl tüm b lg ler tarafımıza
sağlamak, gerekl belgeler tarafımıza tesl m etmek ve devr üçüncü k ş ye fşa etmekle
yükümlüdür.
4. Müşter n n teml k ed len alacaklardan tahs l ett ğ tutarlar, mahsup ve/veya borç bak yes olan
banka hesapları le mahsup şlem n n har ç tutulması ç n tarafımıza aktarılıncaya kadar ayrı
tutulacaktır.
5. Ver len tem natın gerçekleşt r leb l r değer , talepler m z %10'dan fazla aşarsa, tem nat l m t
aşıldığı sürece, sözleşme ortağının taleb üzer ne kend takd r m ze bağlı olarak yen den transfer
etmekle yükümlüyüz.

V. Tesl mat ve tesl matta gec kme
1. Tarafımızca bel rt len tesl mat süres n n başlangıcı, tüm tekn k soruların açıklığa
kavuşturulduğunu varsayar.
2. Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan tesl mat tar hler veya tesl mat süreler yazılı olarak
bel rt lmel d r. Tesl mat süreler sözleşmen n mzalanmasıyla başlar. Sözleşmedek değ ş kl kler
sonradan kararlaştırılırsa, gerek rse aynı zamanda b r tesl mat tar h veya yen b r tesl mat süres
kararlaştırılmalıdır.
3. Tesl mat süres sona eren veya sevk yata hazır olduğuna da r b ld r m gönder lene kadar tesl m
ed len ürün şyer m zden çıkmışsa, tesl m süres ne ulaşılmış demekt r.
4. Bağlayıcı olmayan b r tesl mat tar h veya bağlayıcı olmayan b r tesl mat süres aşıldıktan 3
hafta sonra, müşter yazılı olarak makul b r süre ç nde tesl m etmem z talep edeb l r. Bu
hatırlatma le sadece varsayılan durumdayız. Bu, öncek ödemes z dönem makul olmayan b r
şek lde uzunsa geçerl değ ld r; uygun uzun ödemes z dönem uygulanır.

VI. Mücb r sebep / Kend kend ne tedar k
Müşter le sözleşmen n akded lmes nden önce uygun ve yeterl kapsamaya rağmen, sözleşmeye
dayalı tesl mat veya h zmet m z n sağlanmasından sorumlu olmadığımız nedenlerle alt
tedar kç ler m zden tesl mat veya h zmet alıyoruz. tesl mat veya h zmet sözleşmem zden m ktar ve
kal teye kadar müşter ye değ l, doğru değ l veya zamanında değ l veya mücb r sebepler meydana
gel rse, müşter m z zamanında veya yazılı olarak b lg lend receğ z. Bu durumda, yukarıdak
b lg lend rme yükümlülüğümüze uyduğumuz ve tedar k r sk n veya tesl mat garant s n
üstlenmed ğ m z sürece, tesl matı engelleme süres boyunca erteleme hakkına sah b z. Mücb r
sebep aşağıdak lerle aynıdır: Kend nakl ye darboğazlarımız veya engeller m z olmaksızın, kend
operasyonel engeller m zden kaynaklanmadan grevler, lokavtlar, resm müdahaleler, enerj ve
hammadde kıtlığı - örneğ n yangın, su ve mak ne hasarı neden yle - ve nesnel b r bakış açısından,
kusurlu olarak b z m tarafımızdan yapılmayan d ğer tüm engeller.

VII. R sk devr , kontrol, b ld r m yükümlülüğü
1. R sk, nakl ye acentes ne tesl m ed ld ğ nde, herhang b r montaj yükümlülüğüne bakılmaksızın,
ancak en geç müşter n n ş rket m zden ayrılmasından sonra müşter ye geçer.
2. Müşter n n kusur talepler , HGB § 377 uyarınca nceleme ve ş kayet yükümlülükler n gerekt ğ
g b yer ne get rmes n gerekt r r.

XI. Hukuk seç m , fa yer , yargı yer
1. Alman hukuku, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeler ne İl şk n B rleşm ş M lletler Sözleşmes
(CISG) ve Alman uluslararası özel hukuku har ç olmak üzere tüm sözleşmelere uygulanır.
2. Yer ne get rme yer b z m ş yer m zd r.
3. Müşter tac r se, sözleşmeden doğan tüm ht laﬂarda münhasır yargı yer ş yer m z n yetk l
mahkemes d r. Ancak, müşter y kametgahı veya şyer nden sorumlu mahkemede dava etmeye de
yetk l y z.
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II. Sözleşmen n akded lmes , sözleşmen n çer ğ
1. B r sözleşme, yalnızca yazılı s par ş onayımız veya üzer nde anlaşılan h zmetler n tesl m le
sonuçlandırılır. Ancak, s par ş n redded ld ğ n gec kmeks z n yazılı olarak b ld rmekle yükümlüyüz.
2. Tekl ﬂer m z bağlayıcı değ ld r. Müşter , tekl ﬁne en fazla k hafta süreyle bağlıdır.
3. Yalnızca yazılı olarak kayded lenler geçerl olarak kabul ed l r.
4. Satış türüne atıfta bulunan (ör. CIF, FOB, CIP vb.) mutat sözleşme maddeler , sözleşmen n
akded ld ğ tar hte geçerl olan Uluslararası T caret Odası / Par s Incoterms'e göre yorumlanır.
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