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Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Άριςτθσ ποιότθτασ λιπαντικά αεροςυμπιεςτϊν χωρίσ τζφρα, που πλθροφν τισ αυςτθρότερεσ 

απαιτιςεισ των μεγάλων καταςκευαςτϊν αεροςυμπιεςτϊν.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

DIN 51506 VDL 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Η ςειρά λιπαντικϊν EKO COMPRESSOR OIL είναι κατάλλθλθ για όλουσ τουσ τφπουσ 

αεροςυμπιεςτϊν. Η άριςτθ επιλογι των ςυςτατικϊν και τα ειδικά πρόςκετα που περιζχει 

εξαςφαλίηουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ του λιπαντικοφ και του ςυμπιεςτι. Σο EKO 

COMPRESSOR OIL  46 χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε κοχλιοφόρουσ  ςυμπιεςτζσ. Σο EKO 

COMPRESSOR OI  68 εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε εμβολοφόρουσ και πτερυγιοφόρουσ 

ςυμπιεςτζσ, ανάλογα με το βακμό ιξϊδουσ που ςυςτινει ο καταςκευαςτισ. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Βζλτιςτθ απόδοςθ του ςυμπιεςτι 

 Μεγάλθ διάρκεια ηωισ του λιπαντικοφ 

 Εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν οξείδωςθ και μεγάλθ κερμικι ςτακερότθτα 

 Βελτιωμζνθ διάρκεια ηωισ του φίλτρου – χαμθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ  

 Τψθλι ικανότθτα μεταφοράσ φορτίου – χαμθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ 

 Προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν από τθ διάβρωςθ και τθ ςκουριά 

 Εξαιρετικόσ διαχωριςμόσ από το νερό 

 Μειωμζνοσ ςχθματιςμόσ λάςπθσ ςτο κάρτερ και τισ γραμμζσ εκκζνωςθσ 

 

 

 

EKO COMPRESSOR OIL   46, 68 
Λιπαντικά αεροςυμπιεςτών 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ 

EKO COMPRESSOR OIL 46 EKO COMPRESSOR OIL 68 

Κατάταξθ κατά ISO - - 46 68 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 6,7 8,7 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 46 68 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ 

(VI) 

 ASTM D 2270 - 98 98 

Πυκνότθτα @ 15°C  ASTM D 4052  g/ml 0,88 0,88 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -24 -24 

θμείο Ανάφλεξθσ 
 

ASTM D 92 °C 230 240 

 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά  πρζπει να  ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ 

ρυπαίνουν  το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά 

υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.                                         

 

 

EKO COMPRESSOR OIL   46, 68 
Λιπαντικά αεροςυμπιεςτών 


