PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW
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Przyjazne dla środowiska
Mniejsze zużycie kół i torów
Znacznie wydłuża żywotność urządzeń

LEPSZA

SMAROWNOŚĆ

ba‘dzz y
le p s

.
U ZYJ

PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW

Smary do łuków i zwrotnic UltraLube zapewniają lepszą
smarowność od konwencjonalnych smarów. Dzięki swoim
doskonałym właściwościom zapewniają dłuższą żywotność
zwrotnic i łuków.
UltraLube smary szynowe zostały opracowane specjalnie z myślą o wysoce wyspecjalizowanej branży kolejowej.
Oferują one doskonałe właściwości smarne, aby zmniejszyć opory toczenia, zużycia i wydłużają żywotność urządzeń.
Ponadto, produkty ekologiczne UltraLube ulegają biodegradacji, są nietoksyczne , nie zostawiają osadów i skracają czas
czyszczenia.
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Produkty UltraLube posiadają
* lepszą 		
smarowność od produktów ropopochodnych
Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża
temperaturę pracy oraz zużycie elementów
w urządzeniach wysokoobrotowych
Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych
i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich 		
temperaturach
Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do
środków ropopochodnych
Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

eco logiczne
EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku
naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA
ze zródeł odnawialnych. Są one:
n Biodegradowalne
n Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane 		
		 z biomasy - wysokooleinowego oleju sojowego
n Nie zawierają cynku ani chloru
n Nie są drażniące
n Neutralne w wodzie
n Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny 		
		 oraz środowiska

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast
penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach
metalowych a nawet tworzywach sztucznych.
n Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki
smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się
z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu
do smarów ropopochodnych, które ,,spływają”
z powierzchni.

* Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech
kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec
średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia
w porównaniu do produktów ropopochodnych.

PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW
Smar do łuków o niskiej lepkości
	Idealny do pracy w szerokim zakresie temperatur
n	
Idealny do użytkowania w niskich temperaturach
n	
Smar o niskiej lepkości - doskonale daje się przetaczać w zakresie
temperatur od -18°C do 38°C
n	
Doskonały do ciężkich zastosowań, takich jak obciążenia pociągów
z węglem i do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie
n	
Do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie w pobliżu
ujęć z wodą
n	
Zawiera dodatki smarne dla doskonałej ochrony przed zużyciem
kół i szyn.
n	
Mniejsza migracja smaru do górnej części szyny od smarów
ropopochodnych i mniejszy współczynnik tarcia
n	
Stworzony aby zapobiegać zapychaniu się smarownic i poprawia
ich działanie
n

	Dzięki znakomitej smarowności pozwala obniżyć zużycie paliwa
n	
Wyższa temperatura zapłonu od smarów ropopochodnych
n	
Biodegradowalna formuła - spełnia kryteria Agencji Ochrony
Środowiska
n Spełnia biodegradowalne wymogi USDA wg. EO13101
10955 (niepokazany) 16 kg wiadro plastikowe
10956 (niepokazany) 181 kg beczka metalowa
n

Zawierające MoS2 (Dwusiarczek molibdenu)
10965 (niepokazany) 16 kg wiadro plastikowe
10966 (niepokazany) 181 kg beczka metalowa

Smar do łuków o wysokiej lepkości
	Przeznaczony do wielopunktowych smarownic automatycznych
i nie tylko
n	
Do stosowania w mechanicznych lub elektrycznych smarownicach
n	
Smar o wysokiej lepkości - doskonale daje się 			
przetaczać w zakresie temperatur od 2°C do 71°C
n Doskonały do ciężkich zastosowań, takich jak obciążenia pociągów
z węglem
n	
Do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie w pobliżu
ujęć z wodą
n	
Zawiera specjalne dodatki dzięki czemu lepiej znosi ekstremalne
ciśnienia oraz grafit dla doskonałej ochrony przed zużyciem
n Ogranicza tarcie i zużycie kół i szyn
n	
Stworzony aby zapobiegać zapychaniu się smarownic i poprawia
ich działanie
n	
Lepszy współczynnik tarcia od smarów ropopochodnych
n	
Mniejsza migracja smaru do górnej części szyny od smarów
ropopochodnych
n

	Poprawia oszczędność paliwa i zapewnia lepsze smarowanie
n	
Wyższy punkt zapłonu od smarów ropopochodnych
n	
Biodegradowalna formuła redukuje szkody dla środowiska
n	
Spełnia kryteria EPA’s EPP
n	
Spełnia kryteria USDA dla produktów 			
z biomasy EO13101
10950 16 kg wiadro plastikowe
10951 (niepokazane) 181 kg beczka metalowa
n

Zawierające MoS2
(Dwusiarczek molibdenu)
10960 (niepokazany)
16 kg wiadro plastikowe
10961 181 kg beczka metalowa

10950

Olej do zwrotnic
	Zapewnia długotrwałe działanie, odporny na ciężkie warunki
klimatyczne
n	
Można przetrzeć, wylać, szczotkować lub spryskać przy użyciu
mechanicznej spryskiwarki
n	
Biodegradowalny i nietoksyczny
n	
Elimiinuje żrące i toksyczne substancje chemiczne
n	
Mniej palny od produktów ropopochodnych
n	
Tworzy trwałą powłokę i ma doskonałą odporność na warunki
klimatyczne - upał, śnieg, lód i wymywanie wodą
n

	Zapewnia doskonałą penetrację w głąb zwrotnicy
	Odporny na kurz, brud i zanieczyszczenia
ISO 46 o niskiej lepkości
10972 (niepokazany) 19l kanister plastikowy
10973 (niepokazany) 208 l meczka metalowa
n
n

ISO 68 o wysokiej lepkości
10977 (niepokazany) 19l kanister plastikowy
10978 (niepokazany) 208 l beczka metalowa

10961

SMARY DLA POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący
n
n
n
n

n

n

n
n
n

Doskonale zapobiega rdzy i korozji
Eliminuje skrzypienie i piszczenie
Luzuje zardzewiałe i zapieczone części
Doskonały do smarowania części ślizgowych,
rolek, zawiasów, zamków, suwnic, itp...
Redukuje tarcie, wysoką temperaturę oraz 		
zużycie części
Bezpieczny dla części z tworzyw sztucznych
i gumy
Nie zawiera cynku, chloru i silikonu
Temp. zapłonu 310°C
Punkt płynięcia -20°C

10438 (niepokazany) 100 ml aerozol, 		
24 szt. w kartonie
10439 200 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10444 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie
10446 (niepokazany) 225 ml spryskiwacz,
12 szt. w kartonie
10447 (niepokazany) 1 l pojemnik uzupełniający
z rurką stożkową, 12 szt. w kartonie
10448 (niepokazany) 4 l kanister uzupełniający
4 szt. w kartonie
10449 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10450 (niepokazany) 208 l beczka

10439

10444

Na rdzę i korozję: Profesjonalny przemysłowy penetrant i odrdzewiacz
Specjalnie stworzony do penetrowania oraz
luzowania zardzewiałych i zapieczonych
części metalowych
Niska lepkość umożliwia dotarcie środka
nawet do najtrudniej dostępnych
zakamarków, usuwając jednocześnie rdzę
Idealny do zardzewiałych nakrętek, śrub,
rygli, renowacji starych samochodów
Doskonały do demontażu układów
wydechowych, śrub amortyzatorów i innych
części zawieszenia
Praktycznie bezwonny i posiada 2x
wyższy punkt zapłonu od produktów

ropopochodnych
n Usuwa wodę i zabezpiecza pozostawiając
powłokę ochronną zapobiegającą przed rdzą i
korozją
n Temp. zapłonu 166°C
10459		 (niepokazany) 200 ml aerozol,
24 szt. w kartonie
10460 (niepokazany) 225 ml spryskiwacz,
12 szt. w kartonie
10461		 1 l kanister uzupełniający,
12 szt. w kartonie
10462 4 l kanister, 4 szt. w kartonie

n 

n

n

n

n

10461

10462

Przemysłowy preparat do walki z rdzą i korozją
n

n
n

Do wszystkich rdzewiejących stopów metali
zapobiegający powstawaniu rdzy i korozji w
okresie magazynowania
Odcina dostęp powietrza chroniąc urządzenia
Po zastosowaniu w kosiarkach, źdźbła traw
nie osadzają się na obudowie, a w zimie lód
nie zalega na elementach odśnieżarek

Doskonale chroni sprzęty używane w
budownictwie oraz rolnictwie
n Bardzo dobrze chroni ciężarówki, naczepy,
kosiarki, odśnieżarki oraz wszystkie inne
profesjonalne maszyny i urządzenia
przemysłowe
n Temp. zapłonu 153°C
10466 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie.
n 

10466

Profesjonalny przemysłowy preparat smarujący
n

n

n

Penetruje i wiąże się z metalem zapewniając
mu długie i dobre smarowanie
Stworzony do pracy w wysokich
temeraturach oraz znacznymi oporami tarcia
Przeznaczony do łańcuchów, prowadnic,
rolek, zawiasów, przegubów, kabli, lin oraz
łożysk i wiele innych.

Bardzo wysoka temp. zapłonu 305°C
n Punkt płynięcia -27°C
10464 400 ml aerozol,		
		
12 szt. w kartonie.
10465 225 ml spryskiwacz,
		 12 szt. w kartonie
n

10464

10465

SMARY DLA POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Uniwersalny smar litowy EP
	Zapewnia długotrwałą wysoką wydajność
n Zawiera substancje EP zmniejszające zużycie 		
elementów
n	
Zapobiega rdzy i korozji kontakcie metal
z metalem, wytrzymały na duże naciski i
ekstremalne ciśnienia
n	
USDA BioPreferred™ grease
n	
Klasa NLGI 2, “LB”
n	
Temperatura kroplenia 190°C
n	
Temperatura zapłonu 326°C
n	
Zakres temp. roboczej -40°C do +134°C
n	
Baza – Lit, Kolor – Bursztynowy
n

10300 (niepokazany) 85 gram kartusz
3 kartusze w opakowaniu. Całkowita waga
255 gram, 10 opak. w kartonie
10301 400 gram kartusz
10 szt. w kartonie
10302 450 gram puszka
12 szt. w kartonie
10303 (niepokazany)
16 kg wiadro plastikowe
10304 (niepokazany)
54 kg beczka metalowa
10305 (niepokazany)
181kg beczka metalowa
10302

10301

Uniwersalny smar litowy MP do niskich temperatur
	Specjalny smar przeznaczony do niskich
n	
Zakres temp. roboczej -30°C do +150°C
temperatur i mroźnym klimacie
n	
Baza – Kompleks litowy
n Doskonale działa i daje się przetaczać nawet 		
Kolor – Czerwony
przy -30°C
10373 400 gram kartusz
n	
Posiada te same cechy co Uniwersalny Smar
10 szt. w kartonie
Litowy
10374 16 kg wiadro plastikowe
n	
Temperatura kroplenia 194°C
n Temperatura zapłonu 326°C
n

10373

10374

Wielozadaniowy: Wodoodporny czerwony smar LMX EP
n
n

n
n

n
n

n
n
n
n
n

Bardzo odporny na wypłukiwanie przez wodę
Idealny do smarowania i zabezpieczania
układów zawieszenia (końcówek drążków
kierowniczych, końcówek wahaczy),
podwozi oraz wszystkich innych ruchomych
części
Doskonały do łożysk kół w autach i naczepach
Zawiera substancje zmniejszające zużycie
części samochodowych
Chroni wszystkie metale przed rdzą i korozją
Zastępuje i miesza się z wszystkimi smarami
ropopochodnymi
Klasa NLGI 2 - Spełnia wymogi NLGI “GC-LB”
Temp. kroplenia 275°C
Temp. zapłonu 326°C
Zakres temp. roboczej -40°C do +219°C
Baza – Kompleks Litowy, Kolor – Czerwony

10320
10321
10322
10323

400 gram kartusz, 10 szt. w kartonie
450 gram puszka, 12 szt w kartonie
16 kg plastikowe wiadro
(niepokazane) 54 kg
beczka metalowa
10324 (niepokazany) 181 kg,
beczka metalowa

10321

10320

10322

