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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ςειρά EKOGREASE Li-EP αποτελείται από υψθλισ ποιότθτασ  γράςα βάςθσ λικίου, με 

ενιςχυμζνα χαρακτθριςτικά κατά των υψθλϊν πιζςεων (EP) και τθσ φκοράσ. Παρουςιάηει 

εξαιρετικι αντοχι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και άριςτθ αντλθςιμότθτα ςε χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Σο ςυνιςτϊμενο κερμοκραςιακό φάςμα λειτουργίασ  είναι μεταξφ -30°C ζωσ 

+130°C. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 Σα EKOGREASE Li-EP 0 και EKOGREASE Li-EP 1 είναι κατάλλθλα για κεντρικά 

ςυςτιματα λίπανςθσ και γενικότερα για εφαρμογζσ που απαιτείται απόδοςθ ςε 

χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Σο EKOGREASE Li-EP 2 είναι γράςο πολλαπλισ χριςθσ. 

 Σο EKOGREASE Li-EP 3 ςυνίςταται ςε εφαρμογζσ που απαιτείται υψθλι αντοχι ςτθν 

απόπλυςθ με νερό και προςταςία από τθ ςκόνθ. 

  

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Εξαιρετικι αντοχι ςε ιςχυρζσ φορτίςεισ. 

 Άριςτεσ λιπαντικζσ ιδιότθτεσ και μθχανικι ςτακερότθτα ςε ευρφ φάςμα 
κερμοκραςιϊν λειτουργίασ (από -30°C ζωσ +130°C). 

 Μεγάλθ αντοχι ςτθν απόπλυςθ με το νερό. 

 Μεγάλθ προςταςία από τθ διάβρωςθ. 

 Άριςτθ αντλθςιμότθτα ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 
 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

        DIN 51825 KP0 Κ-30, ΚΡ1 Κ-30, ΚΡ2 Κ-30, ΚΡ3 Κ-30 

EKOGREASE Li-EP 0, 1, 2, 3 
Γράςα πολλαπλϊν εφαρμογϊν 

Τψηλϊν πιζςεων (EP), βάςησ  λιθίου 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ EKOGREASE Li-EP 

Βακμόσ NLGI - - 0 1 2 3 

Ιξϊδεσ βαςικοφ @40°C ASTM D 445 cSt 75 150 150 150 

θμείο τάξθσ ASTM D 566 °C >170 >180 >185 >185 

Κατεργαςμζνθ 
διειςδυτικότθτα, (60 
χτυπιματα), 25°C 

ASTM D 217 mm-1 355-
385 

310-
340 

265-
295 

220-
250 

τακερότθτα ςτο νερό, 

100.000 κτυπιματα, 

10% νερό 

 DIN 51804 mm-1   <60 <60 

τακερότθτα ςτθν 

οξείδωςθ μετά από 100 

ϊρεσ, πτϊςθ πίεςθσ 

  

ASTM D 942 

 

psi 

3 3 3 3 

Διαχωριςμόσ ελαίου % ASTM D 1742 % 3 3 2 2 

τακερότθτα ςτον 
κυλινδριςμό 

ASTM D1831 mm-1 15 

Απόπλυςθ φδατοσ % ASTM D 1264 % <5 

TIMKEN OK load test 
(Lbs) 

ASTM D 2509 lbs >45 

4 ball wear test, mm ASTM D 2266 mm max 0,60 

4 ball weld point test ASTM D 2596 Kg 250 

Προςταςία από τθ 
ςκουριά 

ASTM D 1743 - pass 

Διάβρωςθ Cu, max ASTM D 4048 b 1a 1a 1a 1a 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό των προϊόντων παρζχονται ςτα Δελτία Δεδομζνων 

Αςφαλείασ (SDS).                                         

EKOGREASE Li-EP 0, 1, 2, 3 
Γράςα πολλαπλϊν εφαρμογϊν 

Τψηλϊν πιζςεων (EP), βάςησ  λιθίου 


