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 گریس نسوز لیتیوم
 SKF LGMT 3-2معادل خارجی در بازار :        PX3-101کد محصول :  

 یدروکسی استئارات لیتیوم پایداریمرغوب ترین روغن های معدنی طراحی و تولید شده است. هاین محصول بر پایه صابون لیتیوم و 

 .مکانیکی عالی و مقاومت حرارتی بسیار باالیی را به این محصول می دهد

قابلیت  حصولمبه این  ؛اینمقاومت بسیار خوبی دارند. بنابر روغن های معدنی مرغوب در این گریس در برابر اکسید شدن در دمای باال

 د.درجه سانتی گراد را می ده +160تا  -20روانکاری عالی در محدوده دمایی 

این گریس  ؛تا بتواند از سطوح فلزی حفاظت کند. همچنین ؛گریس نسوز لیتیوم دارای افزودنی های ضد زنگ زدگی و سایش می باشد

 .باشد چسبندگی بسیار خوبی به سطوح فلزی دارد و کامال ضد آب و شستشو می

گریس پایه بنتون  با این حال. برخوردار است بنتون نسوز گریس گریس لیتیوم از قدرت روانکاری و مقاومت مکانیکی بهتری نسبت به

 .مقاومت بیشتری در برابر رطوبت نشان می دهد ؛مورد استفاده قرار گیرد. همچنین + درجه سانتی گراد200می تواند تا 

انه خواص آن محصول نمی باشد. رنگ د ندهمحصوالت به هیچ عنوان نشان ده الزم به ذکر است که رنگ گریس نسوز لیتیوم و دیگر

 .های استفاده شده تنها جهت زیبا سازی محصوالت بوده و طبق درخواست مشتری امکان پذیر می باشد

ه میزان و بسته ب پایه گریس می باشد. بنابراینغن ت تاثیر افزودنی های جامد و روبوی گریس لیتیوم و دیگر محصوالت تح همچنین

 .شان دهده خواص و مرغوب بودن محصول نمی باشدبوی گریس قابل تغییر است و ن نوع مواد استفاده شده

 . استفاده کنید EP وملیتی گریس در شرایطی که تحت فشار های بسیار باال می باشد از

 

 کاربرد گریس نسوز لیتیوم

 :از جمله ؛ه و در موارد بسیاری کاربرد دارداین محصول یک روانکار حرفه ای و چند منظوره بود

 بیرینگ های وسایل نقلیه سنگین و سبک 

 بیرینگ های آب بندی شده 

 بیرینگ های پمپ آب 

 یاتاقان های ضد اصتحکاک و مسطح 

 ر های الکتریکیکوبلینگ های موتو 

 پمپ ها و کمپرسر ها 

 ویژگی های محصول

 پایداری مکانیکی عالی 

 قدرت روانکاری بسیار باال 

 ضد سایش و خوردگی 

 مقاوم در برابر آب و شستشو 

  درجه سانتی گراد160مقاومت حرارتی بسیار باال تا + 

 چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی 

https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/


 دیتا شیت گریس نسوز لیتیوم

 
                             

 

            
 

 

 

 

 



 EPگریس نسوز لیتیوم 

 SKF LGWA 2معادل خارجی در بازار :        PX3-102کد محصول : 

این محصول بر پایه صابون لیتیوم و مرغوب ترین روغن های معدنی طراحی و تولید شده است. هیدروکسی استئارات 

 .رارتی بسیار باالیی را به این محصول می دهدلیتیوم پایداری مکانیکی عالی و مقاومت ح

به این  ومت بسیار خوبی دارند. بنابراینروغن های معدنی مرغوب در این گریس در برابر اکسید شدن در دمای باال مقا

 .+ درجه سانتی گراد را می دهد160تا  -30محصول قابلیت روانکاری عالی در محدوده دمایی 

رو می تواند بیرینگ های تحت فشار و بار . ازاین می باشد (EP) دنی های مختلف ضد فشاردارای افزو EP گریس لیتیوم

 .های مکانیکی باال را به سهولت روانکاری کند

همچنین این محصول دارای افزودنی های ضد زنگ زدگی و سایش می باشد تا بتواند از سطوح فلزی حفاظت کند. بعالوه 

 .سطوح فلزی دارد و کامال ضد آب و شستشو می باشد این گریس چسبندگی بسیار خوبی به

خواص آن محصول نمی باشد.  ندهمحصوالت به هیچ عنوان نشان ده و دیگر EP الزم به ذکر است که رنگ گریس لیتیوم

 .رنگ دانه های استفاده شده تنها جهت زیبا سازی محصوالت بوده و طبق درخواست مشتری امکان پذیر می باشد

ن پایه گریس می باشد. بنابر این, بسته غتحت تاثیر افزودنی های جامد و روگریس لیتیوم و دیگر محصوالت  همچنین, بوی

 .به میزان و نوع مواد استفاده شده, بوی گریس قابل تغییر است و نشان دهده خواص و مرغوب بودن محصول نمی باشد

 .استفاده کنید بنتون نسوز گریس باشد از درجه سانتی گراد می200+  در شرایطی که نیاز به تحمل دما تا

 EP کاربرد گریس لیتیوم

بسیار باال باشد نیز مورد استفاده قرار  این محصول در مواردی که تحت فشار ,لیتیوم نسوز گریس عالوه بر کاربرد عمومی

 :می گیرد, از جمله

 دنی, عملیات استخراجی, و صنایع ساختمانیروانکاری بیرینگ های بزرگ در صنایع کاغذ, صنایع مع

 آسیاب های حلزونی و خطوط عمودی آسیاب های فوالدی

 صفحات برنجی

 رولبرینگ و بلبرینگ های تحت فشار بسیار باال و بار های مکانیکی باال

 ویژگی های محصول

 و بار های مکانیکی(EP) مقاومت عالی تحت فشار بسیار باال

 القدرت روانکاری بسیار با

 ضد سایش و خوردگی

 مقاوم در برابر آب و شستشو

 + درجه سانتی گراد160مقاومت حرارتی بسیار باال تا 

 چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/


 

 EPدیتا شیت گریس نسوز لیتیوم 

 

 
 

 

 



 لیتیوم کمپلکسنسوز گریس 
 OKS 404:  معادل خارجی در بازار        3PX-104: کد محصول

 اربرد گریس لیتیوم کمپلکسک
 موارد در ،رو این از معمولی برخوردار است. لیتیوم نسوز گریس این محصول از مقاومت حرارتی و مکانیکی بهتری نسبت به

 :جمله از ،گیرد می قرار استفاده مورد نیز صنعتی خاص

 بکبیرینگ چرخ وسایل نقلیه سنگین وس

 + درجه سانتی گراد200روانکاری انواع بیرینگ های تحت فشار و دمای باال تا 

 روانکاری اتصاالت توپی و دیگر قطعات مکانیکی تحت فشار و دمای باال

 توضیحات گریس لیتیوم کمپلکس

بون کمپلکس این محصول بر پایه صابون کمپلکس لیتیوم و مرغوب ترین روغن های معدنی طراحی و تولید شده است. صا

 .هیدروکسی استئارات لیتیوم پایداری مکانیکی عالی و مقاومت حرارتی بسیار باالیی را به این محصول می دهد

روغن های معدنی مرغوب در این گریس در برابر اکسید شدن در دمای باال مقاومت بسیار خوبی دارند. بنابر این, به این 

 .درجه سانتی گراد را می دهد  200 +تا  20- ماییمحصول قابلیت روانکاری عالی در محدوده د

در برابر فشار دارد. از این رو, می تواند بیرینگ های تحت مقاومت خوبی  EP لیتیوم گریس گریس لیتیوم کمپلکس همانند

  .فشار و بار های مکانیکی باال را به سهولت روانکاری کند

 ؛بعالوه کند. حفاظت فلزی سطوح از بتواند تا ،باشد می سایش و زدگی زنگ ضد های افزودنی دارای محصول این ،همچنین

 .باشد می شستشو و آب ضد کامال و دارد فلزی سطوح به خوبی بسیار چسبندگی گریس این

ان دهدنه خواص آن محصول نمی الزم به ذکر است که رنگ گریس لیتیوم کمپلکس و دیگر محصوالت به هیچ عنوان نش

 .رنگ دانه های استفاده شده تنها جهت زیبا سازی محصوالت بوده و طبق درخواست مشتری امکان پذیر می باشد ،باشد

بسته  ،د. بنابر اینن پایه گریس می باشغتحت تاثیر افزودنی های جامد و رولیتیوم و دیگر محصوالت همچنین, بوی گریس 

 .بوی گریس قابل تغییر است و نشان دهده خواص و مرغوب بودن محصول نمی باشد ،به میزان و نوع مواد استفاده شده

 ویژگی های محصول

 یکیمقاومت عالی تحت فشار بسیار باال و بار های مکان

 قدرت روانکاری بسیار باال

 ضد سایش و خوردگی

 مقاوم در برابر آب و شستشو

 + درجه سانتی گراد200مقاومت حرارتی بسیار باال تا 

 چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oks-germany.com/en/products/oks-404-high-performance-and-high-temperature-grease/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/


 گریس نسوز لیتیوم کمپلکسدیتا شیت 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 گریس کلسیم سولفنات کمپلکس

 ویژگی های گریس کلسیم سولفنات کمپلکس

گریس کلسیم سولفنات کمپلکس يك روانكار حرفه ای چندمنظوره برای مصارف خاص صنعتي مي باشد كه تركيبي است از 

اين گريس بدون نياز به هيچ اديتيوی مقاومت بسيار بااليي در برابر دما و  ،از و صابون كلسيم سولفنات كمپلكسروغن پايه ممت

و قابليت كاركرد در  ای برای مصارف خاص صنعتي مي باشدارد و به تنهايي يك روانكار حرفه فشار بسيار باال و اكسيداسيون د  

.+ درجه سانتي گراد و دورهای چرخش باال را دارد220( تا -30محدوده دمايي )  

 و دمای بسيار باال رمقاومت عالي در برابر فشا

 ثبات مكانيكي و پمپ پذير عالي

 تشومقاومت عالي در برابر آب و شس

 حفاظت از سطوح فلزی در برابر سايش و اكسيداسيون

 برای صنايع غذايي و داروی NSF تهيه شده تحت استاندارد های 

 2M LGW SKF / 480 OKS  :بازار در خارجی معادل                                        3PX 105: محصول کد

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 گریس نسوز بنتون

  MBG Molyslip:  معادل خارجی در بازار                      3PX-901: کد محصول

 توضیحات گریس نسوز بنتون
وغن های معدنی طراحی و تولید شده است. تلغیظ کننده غیر صابونی بنتون این محصول بر پایه بنتون و مرغوب ترین ر

 .موجب پایداری حرارتی عالی و مقاومت بسیار باال در برابر آب می شود

روغن های معدنی مرغوب در این گریس در برابر اکسید شدن در دمای باال مقاومت بسیار خوبی دارند. بنابر این, به این 

 .+ درجه را می دهد200تا  -20کاری مناسب در محدوده دمایی محصول قابلیت روان

این محصول نسبت  .گریس نسوز بنتون مرقوم به صرفه ترین گریس برای مصارف عمومی تحت دمای بسیار باال می باشد

از پایداری حرارتی باال تری برخوردار می باشد. با این حال, گریس نسوز لیتیوم پایداری مکانیکی و  لیتیوم نسوز گریس به

 .قدرت روانکاری باال تری نسبت به گریس بنتون دارد

ارای افزودنی های ضد زنگ زدگی و سایش می باشد, تا بتواند از سطوح فلزی حفاظت کند. همچنین, گریس نسوز بنتون د

 .این گریس چسبندگی بسیار خوبی به سطوح فلزی دارد

الزم به ذکر است که رنگ گریس بنتون به هیچ عنوان نشان دهدنه خواص آن محصول نمی باشد. رنگ دانه های استفاده 

 .ازی محصوالت بوده و طبق درخواست مشتری امکان پذیر می باشدشده تنها جهت زیبا س

ن پایه گریس می باشد. بنابر این, بسته غتحت تاثیر افزودنی های جامد و روهمچنین, بوی گریس بنتون و دیگر محصوالت 

 .نمی باشد به میزان و نوع مواد استفاده شده, بوی گریس قابل تغییر است و نشان دهده خواص و مرغوب بودن محصول

 .استفاده کنید EP لیتیوم گریس در شرایطی که تحت فشار های بسیار باال می باشد از

 نسوز بنتون کاربرد گریس

 :این محصول برای روانکاری قطعات متحرک و بیرینگ ها در شرایط دمایی بسیار باال مورد استفاده قرار می گیرد, از جمله

 بیرینگ های کوره های صنایع سیمان

 رولبیرینگ های صنایع فوالد

 رولر های کابل ها و زنجیر ها

 + درجه سانتی گراد200روانکاری چند منظوره در محیط های مرطوب تا دمای 

 ویژگی های محصول

 ضد سایش و خوردگی

 مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو

 درجه سانتی گراد +200 مقاومت حرارتی بسیار باال تا

 چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bradechem.com/lubricants/molyslip/high-performance-greases-and-specialist-lubricants/molyslip-mbg/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/
https://px3lube.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-ep/


 گریس نسوز بنتوندیتا شیت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 (NEWگریس کلسیم کمپلکس ) 

 دیتاشیت

 
 

 

 

 

 

 



 روانکار های صنایع حفاری

  گریس آب بندیHBW  دستگاه حفاریTBM 

  گریس آب بندی عقب دستگاه حفاریTBM 

  گریسEP2 ری ادستگاه حفTBM 

 گریس آب بندی بیرینگ اصلی دستگاه حفاری TBM 
 

 TBMدستگاه حفاری  HBWگریس آب بندی 

 ویژگی های گریس 

ا آب بندی بخش اصلی بیرینگ دستگاه، از ورود آب و گرد ب TBM حفاری دستگاه اصلی بیرینگ بندی آب گریس

و خاک به داخل دستگاه جلوگیری می کند. این محصول در برابر فشار آب، زمین و فشار های مکانیکی مقاوم بوده 

و دارای خاصیت پمپ پذیری عالی می باشد. این محصول برای حفاظت از محیط زیست اطراف از روغن پایه غیر 

 شده است.نفتی تهیه 

 فرانسه برابری می کند. CONDATفرمول و کیفیت این محصول با محصول مشابه از شرکت 

 HBW CONDAT / HSG BASF :بازار در خارجی معادل                          HSG 3PX : محصول کد

 



 TBM گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری

 TBMویژگی های گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری 

با آ ب بندی فاصله بین سگمنت بتنی و سپر دستگاه حفاری مکانیزه  TBM حفاری دستگاه عقب بندی آب سگری

از نفوذ آب ، خاک و دوغاب به داخل دستگاه جلوگیری می کند. این محصول مقاوم در برابر فشار آب، زمین و 

عالی می باشد. این محصول برای همچنین مقاوم در برابر فشار های مکانیکی بوده و دارای خاصیت پمپ پذیری 

 .حفاظت از محیط زیست اطراف از روغن پایه غیر نفتی تهیه شده است

 فرانسه برابری می کند. CONDATفرمول و کیفیت این محصول با محصول مشابه از شرکت 

  TSG CONDAT / TSG BASF :بازار در خارجی معادل                                      TSG 3PX : محصول کد

 

 
 



 TBMدستگاه حفاری  EP2گریس 

 TBMدستگاه حفاری  EP2ویژگی های گریس 

وب ترین روغن و تلغیظ کننده های غیک گریس چند منظوره بوده و از مر TBM حفاری دستگاه 2EP گریس

برابر فشار طبیعی و تجدید پذیر تهیه شده است. این محصول مقاوم در برابر فشار آب، زمین و همچنین مقاوم در 

 .های مکانیکی بوده و دارای خاصیت پمپ پذیری عالی می باشد

 .کند می برابری فرانسه BASF شرکت از مشابه محصول با محصول این کیفیت و فرمول

 2EP Roc Master BASF   :بازار در خارجی معادل                     EPB 3PX : محصول کد

 

 TBMدستگاه حفاری  EP2دیتا شیت گریس 

 

 
 
 



 روانکار های پیچ و اتصاالت رزوه ای

  آنتی سیزHSC PLUS PASTE 

 گریس آنتی سیز گرافیت 

 گریس آنتی سیز سرامیک 

 گریس رسانا برق 

  گریس دوپDrill Collar 

  گریس دوپCasing 

  گریس دوپTool Goint Compound 

 HSC plus paste گریس آنتی سیز مس

 ویژگی های گریس 

اتصاالت و رزوه ها که در معرض درجه حرارت های باال, رطوبت و تاثیرات فاسد کننده قرار ,  مس سیز آنتی گریس

دارند را روغن کاری )روانکاری( می کند. این محصول مانع از جوشکاری سرد یا زنگ زدگی در درجه حرارت های 

ذاری پیچ و نیرو گشتاور و باال پس از یک بازه طوالنی مدت استفاده می شود. این محصول همچنین نسبت به بارگ

فشردن پیچ, جدا سازی غیر مخرب و قابل اطمینانی را تضمین می نماید. این محصول به شکل برجسته ای برای 

جلوگیری از فاسد شدن و سفت شدن )گرفتگی( استفاده می شود. این گریس به دلیل فرموالسیون خاص با پودر 

 .شور مقاوم می باشدآب  مقابل آب وهای فلزی متفاوت بسیار موثر می باشد و در 

 درجه سانتی گراد و رسانای برق 1100جلوگیری از سایش وجوش خوردگی پیچ تا دمای 

 PASTE PLUS HSC MOLYKOTE   :بازار در خارجی معادل                                           3PX 402  : محصول کد

 دیتا شیت گریس آنتی سیز مس

 



 

 ت رزوه ای گرافیتهگریس اتصاال

، معرض درجه حرارت های باال اتصاالت و رزوه ها كه در ،تگرافي رزوه اتصاالت گريس گرافيت سيز آنتي گريس های ويژگي

رطوبت و تاثيرات فاسد كننده قرار دارند را روغن كاری )روانكاری( مي كند. اين محصول مانع از جوشكاری سرد يا زنگ زدگي 

باال پس از يك بازه طوالني مدت استفاده مي شود. اين محصول همچنين نسبت به بارگذاری پيچ و نيرو در درجه حرارت های 

جدا سازی غير مخرب و قابل اطميناني را تضمين مي نمايد. اين محصول به شكل برجسته ای برای  ،فشردن پيچ گشتاور و

ريس به دليل فرموالسيون خاص با پودر های فلزی جلوگيری از فاسد شدن و سفت شدن )گرفتگي( استفاده مي شود. اين گ

 500 دمای تا پيچ خوردگي جوش و سايش از جلوگيری .مقاوم مي باشد آب شورر مي باشد و در مقابل آب و متفاوت بسيار موث

 .است شده توليد شركت اين توسط ايران در بار اولين برای گريس اين برق جريان رسانای و گراد سانتي درجه

 USA-Petroleum Graphite LUBE JET   :بازار در خارجي معادل                 3PX 403  :محصول كد

 دیتا شیت گریس اتصالت رزوه ای گرافیته

 



 روانکار اتصاالت سرامیک

 ویژگی های گریس

کننده روانکار اتصاالت سرامیک , اتصاالت و رزوه ها که در معرض درجه حرارت های باال, رطوبت و تاثیرات فاسد  

قرار دارند را روغن کاری )روانکاری( می کند. این محصول مانع از جوشکاری سرد یا زنگ زدگی در درجه حرارت 

های باال پس از یک بازه طوالنی مدت استفاده می شود. این محصول همچنین نسبت به بارگذاری پیچ و نیرو 

تضمین می نماید. این محصول به شکل برجسته  گشتاور و فشردن پیچ, جدا سازی غیر مخرب و قابل اطمینانی را

ای برای جلوگیری از فاسد شدن و سفت شدن )گرفتگی( استفاده می شود. این گریس به دلیل فرموالسیون خاص 

 .مقاوم می باشد شورآب  ر می باشد و در مقابل آب و با پودر های فلزی متفاوت بسیار موث

 برق جریان رسانای و گراد سانتی درجه 700 ایدم تا پیچ خوردگی جوش و سایش از جلوگیری
 

 England–Ceramicslip–Molyslip  :بازار در خارجی معادل                       3PX- 401 :محصول کد       

 دیتا شیت گریس 

 



 گریس رسانا برق

 برق رسانا گریس های ویژگی
چرخش پایین و تحت فشار متوسط می باشد و یک روانکار مناسب برای تماس قطعات فلزی دور  برق رسانا گریس

از خوردگی و سایش بین قطعات جلو گیری می کند. همچنین این گریس قابلیت انتقال جریان الکتریکی را دارا می 

وب به همراه افزودنی های ضد سایش و رسانا برق تهیه غکلسیوم و روغن پایه مرباشد و از تلغیظ کننده صابون 

 .گریس دارای ذرات فلزی بوده که موجب سهولت در انتقال جریان برق می شود شده است. همچنین این

 ضد آب و زنگ زدگی  

 حفاظت در برابر سایش و خوردگی فلزات 

 مقاومت در برابر دمای بسیار باال 

 قابلیت انتقال جریان برق 

 PATE PLUS HSC LYKOTEMO  :بازار در خارجی معادل                                  3PX 601 :محصول کد

 دیتا شیت گریس رسانا برق

 



 Drill Collar گریس پایپ دوپ

گریس پایپ دوپ یک روانکار ضد سایش و روانکار ممتاز و دوستدار محیط  collar Drill دوپ گریس های ویژگی

ی می باشد که زیست می باشد. این محصول برای روانکاری اتصاالت مفصلی، ابزار مکانیکی و طوقه مته های حفار

جهت تامین نیازهای فزاینده در میادین نفتی فرموله و تولید شده است. این گریس چندمنظوره برای استفاده های 

متنوع در واحدهای پاالیشگاهی، شیمیایی و سایر واحدهای صنعتی و نیروگاهی تحت شرایط عملیاتی دشوار نظیر 

باشد. از این گریس می توان در روانکاری قطعات مختلف نظیر فشار و دمای باال و محیط های پر نمک مناسب می 

انواع پیچها، محور شیرها، پیچهای قابل تنظیم، برینگها، فلنجها، سرسیلندرها، کوپلینگها و سطوح فلزی اتصاالت 

 .استفاده کرد

 Kote-Kopr Lube-Jet :بازار در خارجی معادل                                       3PX- 405 :محصول کد

 دیتا شیت گریس پایپ دوپ 

 
 



 CASING گریس پایپ دوپ

گریس پایپ دوپ با توجه به فرموالسیون خاص و ترکیب مواد پایه بسیار ریز موجود با  CASING دوپ گریس های ویژگی

کند. این پرکردن ناصافی ها از سطوح فلزی اتصاالت در برابر خوردگی، سایش، ایجاد حفره و جوش خوردگی محافظت می 

گریس یک روانکار عالی برای استفاده در قطعات تحت تنش وفشارهای ساکن زیاد و نیز قطعات چرخنده با سرعت پایین در 

دماهای باال می باشد. کارایی دوگانه این گریس بعنوان روانکار و نیز عامل محافظ، از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی در هزینه 

قرون به صرفه می باشد. این گریس چندمنظوره برای استفاده های متنوع در واحدهای ها و نیز ذخیره زمان بسیار م

پاالیشگاهی، شیمیایی و سایر واحدهای صنعتی و نیروگاهی تحت شرایط عملیاتی دشوار نظیر فشار و دمای باال و محیط 

نواع پیچها، محور شیرها، پیچهای های پر نمک مناسب می باشد. از این گریس می توان در روانکاری قطعات مختلف نظیر ا

 .قابل تنظیم، برینگها، فلنجها، سرسیلندرها، کوپلینگها و سطوح فلزی اتصاالت استفاده کرد

   Kote-Kopr Lube-Jet:بازار در خارجی معادل                3PX- 404 :محصول کد

 دیتا شیت گریس دوپ

 



 

 Tool Goint Compoundگریس دوپ 

 دیتا شیت

 
 

 

 

 

 

 



 

 روانکار های کابل و سیم بکسل

 گریس گرافیت سیم بکسل 

 گریس محافظ سطوح فلزی 

 ( گریس محافظ کابل برقnew) 

 

 گریس گرافیت سیم بکسل
 سیم بکسل ویژگی های گریس گرافیت

گریس گرافیت سیم بکسل یک روانکار باکیفیت باال، با قابلیت چسبندگی مناسب می باشد که بر مبنای روغن های 

با کیفیت و ویسکوزیته باال و تلغیظ کننده غیر صابونی تهیه شده است. این محصول حاوی پودر گرافیت با  معدنی

باالترین کیفیت و خلوص بعنوان ادیتیو جامد بوده و عاری از هرگونه حالل و یا فلزات سنگین می باشد. این گریس 

 ا استفاده می شود و موجب باال رفتن طول عمر آنها بعنوان یک روانکار با کیفیت و قابل اطمینان برای سیم بکسل ه

 می شود.

 KG CEPLATTYN 10 :بازار در خارجی معادل                                              3PX 302 :محصول کد

 گریس گرافیت دیتاشیت 

 



 

 گریس محافظ سطوح فلزی

 محافظ گریس های ویژگی

ها به مدت زنگ زدگی سطوح فلزی که در انبار ز اکسیداسیون وجهت محافظت ا فلزی سطوح محافظ گریس

طوالنی نگهداری می شوند و در معرض رطوبت باال قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ذکر است زمان 

این محصول را می توان خشک شدن محصول بنا به درخواست مصرف کننده و نیاز مشتری قابل تغییر می باشد. 

 همراه سیستم های متداول اسپری روانکار روی سطح فلزی بکار برد.

 Germany – 491 OKS :بازار در خارجی معادل                                                  3PX 201 :محصول کد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (newگریس محافظ کابل برق ) 

 دیتا شیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روانکارهای صنایع سیمان
  ( گریس آلومینیوم کمپلکسopen gear) 

  ( روانکار دنده بازopen gear liqaid) 

  ( گریس بلبرینگ های سنگینnew) 

 

 (open gearگریس آلومینیوم کمپلکس ) 
مخصوص صنایع سیمان طراحی شده است. این محصول جهت  ای لومینیوم کمپلکس یک روانکار حرفهگریس آ

می گیرد.  دمای باال و دور چرخش پایین مورد استفاده قرار روانکاری چرخ دنده های باز صنایع سیمان تحت فشار

از جمله  و مقاومت عالی در برابر آب ری شدن مقاومت حرارتی بسیار باالقدرت روانکاری بی نظیر قابلیت اسپ

 سانتی درجه +180 تا -10 دمایی محدوده در کارکرد قابلیت محصول این ،مچنین. هاین گریس می باشد خواص

 .باشد می دارا را گراد

  +0H Grafolog:معادل خارجی در بازار                                                        3PX-301: کد محصول

 

 ویژگی های گریس آلومینیوم کمپلکس

 مقاومت عالی تحت فشار بسیار باال و بار های مکانیکی 

 پمپ پذیری عالی 

 قدرت روانکاری بسیار باال 

 ضد سایش و خوردگی 

 مقاوم در برابر آب و شستشو 

 درجه سانتی گراد180 تا مقاومت حرارتی بسیار باال + 

 چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی 

 کاربرد گریس آلومینیوم کمپلکس

طراحی و تولید شده است. از دیگر  (OPEN GEAR) این محصول جهت روانکاری دنده های باز صنایع سیمان

 :کاربرد های این محصول می توان به روانکاری موارد زیر اشاره کرد

 درجه سانتی گراد180خ دنده های باز تحت فشار و دمای باال تا روانکاری انواع چر + 

 روانکاری دنده های باز سنگین کوره های دوار 

 زنجیر و کابل های بزرگ ؛ابزار های حفاری؛ خشک کن ها, آسیاب های توپی 

 توضیحات گریس آلومینیوم کمپلکس

های معدنی طراحی و تولید شده است. صابون  این محصول بر پایه صابون کمپلکس آلومینیوم و مرغوب ترین روغن

را به این محصول می دهد.  کمپلکس استئارات آلومینیوم پایداری مکانیکی عالی و مقاومت حرارتی بسیار باالیی

 .باالی این محصول در برابر آب می شود  موجب مقاومت بسیار همچنین

را به این محصول می دهد.  ت اسپری شدن آسانروغن های معدنی مرغوب ویسکوزیته باال در این گریس قابلی

 .درجه سانتی گراد را دارد +200تا  -20 این محصول قابلیت روانکاری عالی در محدوده دمایی همچنین

می تواند چرخ دنده های  بسیار باال می باشد. از این رو گریس آلومینیوم کمپلکس حاوی پودر گرافیت با کیفیت

  .ای مکانیکی باال را به سهولت روانکاری کندسنگین تحت فشار و بار ه

https://www.lubrilog.com/idg28-grafolog--greases-for-open-gear-drives.html


 کند. حفاظت فلزی سطوح از بتواند تا باشد می سایش و زدگی زنگ ضد های افزودنی دارای محصول این همچنین

 .باشد می شستشو و آب ضد کامال و دارد فلزی سطوح به خوبی بسیار چسبندگی گریس این بعالوه

 می گریس پایه نغرو و جامد های افزودنی ثیرتا تحت محصوالت دیگر و ینیومآلوم گریس بوی است ذکر به الزم

 مرغوب و خواص دهده نشان و است تغییر قابل گریس بوی شده استفاده مواد نوع و میزان هب بسته بنابراین باشد.

 .باشد نمی محصول بودن

 (open gearگریس آلومینیوم کمپلکس ) دیتا شیت 
 

 
 

 



 (open gear liqaidاز ) روانکار دنده ب

 دیتا شیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (newگریس بلبرینگ های سنگین ) 

 دیتا شیت

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 روانکارهای شیر آالت صنعتی
 گریس سنتزی شیر آالت 

 گریس سیلیکون شیرآالت 

 گریس شیرآالت فشار باال 

  روانکار شیر آالتSTICK 

  روانکار سنتزی شیر آالت 

 شوینده شیر آالت صنعتی 

 

 س سنتزی شیر آالتگری
ریس سنتزی شیرآالت یک روانکار مخصوص انواع شیر های صنعتی بخصوص روانکار شیرآالت صنایع نفت و گاز گ

 .گاز ترش( و ترکیبات هیدروکربنی می باشد (H2S , CO2 می باشد. بعالوه, این محصول مقاوم در برابر گاز های

  USA – 506 PLUSCO: معادل خارجی در بازار                                                3PX-506: کد محصول

 توضیحات گریس سنتزی شیرآالت

کار های جامد معدنی تهیه شده است. گریس سنتزی شیرآالت نه این گریس بر مبنای روغن پایه سنتتیک و روان

بلکه برای حفاظت از سطوح فلزی  اردنواع شیر های صنعتی کاربرد دتنها برای روانکاری و تسهیل در کارکرد ا

محیط های اسیدی/قلیایی و فشار های باال نیز  دشوار عملیاتی طت شرایحیرآالت در برابر خوردگی و سایش تش

 .اده می شوداستف

این محصول برای روانکاری و آب  ،و غیر قابل ذوب می باشد. بعالوه الکتریکی این محصول عایق حرارتی ،همچنین

  .بندی داخلی تمام شیرآالت صنعتی مناسب می باشد

 این گریس با ایجاد یک الیه روانکار روی قطعات داخلی شیر ضمن کاهش گشتاور الزم جهت باز و بسته کردن آن

 .از سایش و خوردگی قطعات داخلی در تماس با سیال جلوگیری میکند

 کاربرد گریس سنتزی شیرآالت

 :و دیگر صنایع از جمله گاز ؛تمامی شیرآالت نفت

 شیرآالت فلکه کشویی (Gate valve) 

 شیرآالت بشقابی (Globe valve) 

 شیرآالت پروانه ای (Butterfly valve) 

 ولپالگ وا (Plug valve) 

 گی های محصولویژ
 ضد سایش و خوردگی 

 مقاوم در محیط های اسیدی و قلیایی 

 مقاومت عالی در برابر فشار 

 عایق حرارتی و الکتریکی 

 غیر قابل ذوب 

 

http://www.plus-co.com/products/plusco506-valve-lubricants-and-sealants-peanut-butter-valve-lubricant.html


 دیتا شیت گریس سنتزی شیر آالت
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گریس سیلیکون شیرآالت
 شیرآالت سیلیکون گریس های ویژگی

انواع شیر های صنعتی بخصوص روانکار شیرآالت صنایع نفت و  یک روانکار مخصوص شیرآالت سیلیکون گریس

 ،گاز می باشد که بر مبنای روغن پایه سنتتیک و روانکار های جامد معدنی تهیه شده است. غیر سمی و بی خطر

پایداری حرارتی و  ،جلوگیری از سایش و خوردگی ،مقاوم در محیط های شیمیایی ،قابل استفاده در صنایع غذایی

 .چسبندگی مناسب به سطوح شیرآالت ،داسیون عالی در دماهای باالاکسی

 .باشد می هیدروکربنی ترکیبات و ترش گاز 2CO , S2H های گاز برابر در مقاوم شیرآالت سیلیکون گریس

 USA – 507 PLUSCO :بازار در خارجی معادل                                          3PX 507 :محصول کد

 گریس سیلیکون شیرآالتت دیتا شی

 

 



 گریس شیرآالت فشار باال

 باال فشار شیرآالت گریس های ویژگی
یک روانکار مخصوص انواع شیر های صنعتی بخصوص روانکار شیرآالت صنایع نفت و  باال فشار شیرآالت گریس

ست. این گریس تفلون تهیه شده ا PTFE گاز می باشد که بر مبنای روغن پایه سنتتیک و پودر میکروسکوپی

 .برای آب بندی و روانکاری شیرآالت فشار باال بسیار موثر می باشد

 مقاومت عالی در برابر فشار های بسیار باال

 مقاومت عالی در برابر آّب و حالل ها

 پمپ پذیری عالی

 بدون نقطه ذوب

 تفلونPTFEدارای پودر میکروسکوپی

 Lube Total 911 :بازار در خارجی معادل                                                       3PX 511  :محصول کد

 گریس شیرآالت فشار باالدیتا شیت 

 

 



 

 STICK گریس روانکار شیرآالت

 STICK شیرآالت روانکار گریس های ویژگی

ید فود گریظ کننده های لغهای غیر سمی و کامال گیاهی و ت از روغن ها و پولیمر STICK شیرآالت روانکار گریس

دیتیو های سمی تهیه شده است و یک روانکار چند منظوره عالی برای انواع آ)مخصوص صنایع غذایی( و بدون 

 .شیرآالت می باشد. این گریس مقاومت بسیار باالیی در برابر شستشو مواد شیمیایی و ترکیبات هیدروکربنی دارد

 .شود می بندی بسته و تولید )TEPAS( خمیری و )STICK( جامد نیمه صورت دو به گریس این

 این محصول یک روانکار چند منظوره عالی برای انواع شیرآالت صنایع مختلف می باشد، از جمله :

 صنایع دریایی ،صنایع غذایی ،شیرآالت صنایع نفت و پترو شیمی

 LTD LUBE JET  :بازار در یخارج معادل                                                       3PX 512 :محصول کد

 
 

 



 روانکار سنتزی شیر آالت 

 دیتا شیت 

 
 
 

 

 

 

 

 



 شوینده شیرآالت صنعتی

 صنعتی شیرآالت شوینده های ویژگی

غیر سمی و تجدید پذیر  به دو صورت ژل نرم و یا مایع می باشد و از مواد اشتعال ناپذیر صنعتی شیرآالت شوینده

گریس و  ؛ی داخل شیرآالتو شوینده بسیار قوی می باشد و می تواند جرم ها تهیه شده است. این محصول حالل

و رسوبات را از شیرآالت پاک کند. شوینده شیرآالت صنعتی عالوه بر تمیز کردن گریس و رسوبات  هاروانکار

 .کاربرد بسیار مهمی در باز کردن گرفتگی های شیرآالت دارد و موجب روان شدن شیرآالت می شود

ه: حتما بعد از استفاده این محصول باید از گریس و روانکار های شیرآالت برای عمر طوالنی شیرآالت استفاده نکت

 .کرد

 LIQUID OPEN-EZY LUBE JET :بازار در خارجی معادل                    OPEN EZY 3PX :محصول کد

 

                 



 روانکارهای صنایع هوایی
 تور بالگردگریس بیرینگ هواپیما و رو 

 گریس چند منظوره هواپیما 

 گریس چند منظوره بالگرد 

 گریس بیرینگ چرخ هواپیما و روتور بالگرد

  گریس های ویژگی

یک روانکار ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین ادیتیو ها و روغن کامال  بالگرد روتور و هواپیما چرخ بیرینگ گریس

+ تا 204صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی  سنتتیک می باشد. این محصول برای استفاده در

 .درجه سانتی گراد قابل استفاده می باشد -65

 ضد آب، ضد زنگ زدگی و اکسیداسیون

 مقاوم در برابر سایش

 (Heavy load) مقاوم در برابر فشار های بسیار باال

 بیرینگ چرخ هواپیما ها و بالگردها

 ها روتور اصلی و دم بالگرد

 50NK ,22GN Nyco ,5 AeroShell ,22 AeroShell:دربازار خارجی معادل GREASE AERO 3PX 801:محصول کد

 گریس بیرینگ چرخ هواپیما و روتور بالگرددیتا شیت 

 



 گریس چند منظوره و همه هواپیما

 هواپیماها همه و منظوره چند گریس های ویژگی

دیتیو ها و روغن معدنی می باشد. آر ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین ایک روانک هواپیما همه و منظوره چند گریس

درجه سانتی  -50+ تا 122این محصول برای استفاده در صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی 

 .گراد قابل استفاده می باشد

 ضد آب، ضد زنگ زدگی و اکسیداسیون •

 مقاوم در برابر سایش •

 ا و چرخ دنده های هواپیما تحت فشار و دور چرخش بسیار باالبیرینگ ه •

 -50+ تا 122بیرینگ ها, اتصاالت و چرخ دنده های هواپیما تحت بازه دمایی  •

 تمامی هواپیما ها ..,doors, flaps, slaps, landing gear, TSH) )گریس چند منظوره برای •

 CIATIM , 6 AeroShell 201 :بازار در خارجی لمعاد            GREASE AERO 3PX 802 :محصول کد

 هواپیماها همه و منظوره چندگریس دیتا شیت 

 



 گریس چند منظوره بالگرد

 بالگرد منظوره چند گریس های ویژگی

دیتیو ها و روغن کامال سنتتیک می باشد. آر ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین یک روانکا بالگرد منظوره چند گریس

درجه سانتی  -50+ تا 93ای استفاده در صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی این محصول بر

 .گراد قابل استفاده می باشد

 ضد آب، ضد زنگ زدگی و اکسیداسیون •

 مقاوم در برابر سایش •

 -50+ تا 93یی تمامی بیرینگ ها, اتصاالت و چرخ دنده های بالگرد ها تحت فشار و دور چرخش باال و بازه دما •

 تمامی هواپیما ها و بالگرد ها (..,doors, flaps, slaps, landing gear, TSH) گریس چند منظوره برای •

 CIATIM , 14 AeroShell 203 :بازار در خارجی معادل        GREASE AERO 3PX 803 :محصول کد

 بالگرد منظوره چنددیتا شیت گریس 

 


