●

●●

●

●

●●

Затворени стоманени зъбни колела

Зъбни рейки

Пластмасови зъбни колела

Бързо въртящи се вериги

●

●●●

●●●

●●●

●●

●

●

●

●●

●

●●●

●

●●

●

●●●

Капилярна Устойч. на високи Температурна Защита от
способност натоварвания
устойчивост
корозия

●●●

●●

●●

●●

●●

●

●

●

●

●●● ●●●

●●

●●

●●● ●

●●

●●

●●

●

●●●

HHS LUBE

HHS FLUID / HHS 2000

HHS 2000

HHS 2000

HHS LUBE

Съвместимост
Якост на
Отблъскване на WÜRTH EMPFIEHLT
Трайност
с материали
прилепване

Много различни места за смазване -много различни продукти. Но кой е подходящият за моят случай?
помоща на нашата матрица за смазки Ви даваме в ръце малък съветник, който да Ви помогне в избора на
смазващо средство.
Можете да сравните според приложението на смазочното средство предимствата и характеристиките на
нашето HHS семейство. Нашите експерти дават и препоръки за продукти за Вас, за да можете спокойно да се
похвалите с израза „ При мен върви като смазано!“

Открити стоманени зъбни колела

Области на приложение

КОГА?
КАКВО?
ЗА КАКВО?

●●

●●

●●●

●

●●●

●●●

●

●●

●●

●

●

Температурно натоварени вериги

Водещи стоманени въжета

Бързо движещи се стоманени въжет

Плъзгащи шини/ плъзгащи лагери

Шарнири / Шарнирни съединения

Валцови лагери

Спирачки на автоматични врати/
окачване на врати

Съхранение / консервиране

Жила

Скоростни, лостови и
съединителни механизми

Амортисьори

●●

●●●

●●

●

●●

●●●

●●

●●●

●

●●

●●

●●●

●●

●●

●

●

●

●●

●

●●

●

●●

●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●

●

●

●

●

●●

●●

●●

●

●●●

●●●

●

●

●

●

●●

●

●●

●●

●

●

●●● ●

●●● ●●

●●● ●●●

●●● ●

●●

●●

●●

●●

●

●

●●

●

●●●

●●●

●

●●●

●

●●●

●●

HHS LUBE / DRYLUBE

HHS 2000

HHS LUBE

HHS DRY LUBE

HHS GREASE

HHS 2000 / 5000

HHS 5000

HHS LUBE / HHS FLUID

HHS DRYLUBE

HHS LUBE

HHS 2000 / HHS FLUID

HHS 5000
®

Специалистът на смазките!
Извънредно устойчива
на високи температури
синтетична смазка с PTFE.
Сигурност при смазване
• Смазката прониква там, където трябва
да действа (извънредно висока капилярна
способност)
• Изключително подходяща за смазване на
трудно достъпни места
Сигурност при износване
• Съдържа твърди смазващи частици PTFE
• След разкъсване на мазилния слой PTFE поема
смазването. По този начин се предотвратяват
тежките повреди при експлоатационни смущения
• Трайно прилепващ защитен филм при високи
температурни изисквания
Сигурност чрез продължително действие
• Защитава от корозия надеждно и дълготрайно
• Няма оксидация (осмоляване) до +200 °C, за
кратко време до +250 °C
• Без остатъци след коксуване
Сигурност при употреба
• Съвместима с пластмаси, с О- и Х-пръстени
• С неутрални поведение към лакирани

основи
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
Не съдържа силикон, смоли и киселини
Температурна устойчивост:
от -20°C до +200 °C (за кратко време
до +250 °C)
Цвят: прозрачен

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна грес

Грес

HHS 5000

Aрт. № 0893 106 3
Оп. / бр. 1/6/12

●●●

●●

●●●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●

Защита от
корозия

●

●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
500 ml

●●●

Съвместимост
с материали

●

PTFE

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS 2000
®

Професионалистът при високи
натоварвания, изключително
устойчив на скъсване
смазочен филм с отлично
отстраняване на шума и
вибрациите
Устойчивост на високи натоварвания
• Въпреки натоварването под високо налягане
и движението на тялото на срязване, смазочният
филм от HHS 2000 остава активен и не се
разкъсва
Деформираща се чрез пълзене смазка
• Много добри смазващи свойства на тесни места
• Надеждно защитава от корозия
Полепваща смазка
• Смазката не се изхвърля навън при
въртящи се и ротиращи части
Добра съвместимост с различни
материали
• Съвместима с О- и Х-пръстени, както и с
пластмаси. С неутрално поведение към
лакирани основи
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
Не съдържа силикон, смоли и
киселини
Температурна устойчивост:
от -35°C до +180 °C
(за кратко време до +200 °C)
Цвят: жълтеникав

Съдържание: 150 ml
Арт. № 0893 106 1
Оп. / бр. 1/12

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна грес

Грес

HHS 2000

Съдържание: 500 ml
Арт. № 0893 106
Оп. / бр. 1/6/12/24

●●

●●●

●●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●

Защита от
корозия

●●

●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
500 ml
или
150 ml

●●

Съвместимост
с материали

●

няма

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS LUBE
®

Специалистът при смазване
на открити места, подложени
на силно влияние на
неблагоприятни атмосферни
условия и замърсявания.
Слабо задържане на прах и
замърсявания
• Най-подходяща за смазване на открити места
• Удължаване на интервалите между отделните
смазвания
• Отлично уплътняване
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
• Отлична защита от корозия
• Смазката не се отмива
• Устойчива на оксидация
Голямо натоварване на детайлите, който
ще се смазват
• Извънредно устойчива на натоварвания
благодарение на EP-добавки (EP=екстремно
натоварване)
• Отлично поглъщане на шумове и вибрации
Минимализиране на износването и
загубите от субстанцията на смазваните
повърхности
• Подобряване на способността за смазване чрез
термопластично изглаждане на повърхностите
( ОМС₂-технологията)
• Намаляване на температурата при триене
и следователно удължаване на смазващото
действие
Не съдържа силикон, смоли и киселини
Температурна устойчивост:
от -25°C до +1500 °C
(за кратко време до +170 °C ) Цвят: зелен

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна грес

Грес

HHS LUBE

Арт. № 0893 106 5
Оп. / бр. 1/6

●

●●

●●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●●

Защита от
корозия

●●●

●●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
500 ml

●●

Съвместимост
с материали

●●●

ОМС₂

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS GREASE
®

Експертът при поддръжка,
с дълготрайно действие и
твърда смазваща съставка.
Трайност
• Отлично уплътняващо действие срещу влага
и замърсявания. Най-добра стабилност срещу
оксидация и удължаване на интервалите между
отделните смазвания
• Отлична защита от корозия
Отлична съвместимост с различни
материали
• Много добра съвместимост с пластмаса
• Неутрално държание към лакирани основи
С твърда смазваща съставка – PTFE
• След разкъсване на смазващия слой PTFE поема
смазването. По този начин се предотвратяват
тежките повреди при експлоатационни смущения
• Добра температурна устойчивост
Оптимално разпознаване на смазаните
места при техническо обслужване
и проверка, със специална бяла
пигментация
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
Не съдържа силикон, смола и киселини
Температурна устойчивост:
от -15°C до +130 °C
(за кратко време до +200 °C)
Цвят: брилянтно бял

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна грес

Грес

HHS GREASE

Арт. № 0893 106 7
Оп. / бр. 1/6/12/24

●

●●

●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●

Защита от
корозия

●●

●●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
400 ml

●●●

Съвместимост
с материали

●●●

PTFE

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS FLUID
®

Течна грес с двоен ефект:
Капилярна способност като
смазка, активно полепваща и
устойчива на натиск грес.
При напръскване – смазка
• Добра капилярна способност
• Добра способност за проникване в тесни
цепнатини
• Защитава от корозия
• Течната грес прониква там, където обичайните
греси не могат да достигнат
След изпаряване на разредителя – грес
• Изключително прилепваща
• Греста не се изхвърля навън при въртящи се
части
• Добро дълготрайно действие
Много добра устойчивост на
натоварвания
• Смазващ филм, извънредно устойчив срещу
разкъсване при високи натоварвания
• Отлично поглъщане на шумове и вибрации
Добра съвместимост с други материали
• Съвместима с О- и Х-пръстени
• Съвместима с пластмаси.
• С неутрално поведение към лакирани основи
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
Не съдържа силикон, смола, киселини и
АОХ
Температурна устойчивост:
от -25°C до +170 °C
(за кратко време до +200 °C)
Цвят: жълтеникав

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна Грес

Грес

HHS FLUID

Арт. № 0893 106 4
Оп. / бр. 1/6

●●

●●●

●●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●

Защита от
корозия

●●●

●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
500 ml

●●

Съвместимост
с материали

●●

няма

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS DRYLUBE
®

Специалистът за смазване
на всички бързо въртящи се
елементи, дори и на
най-тесните места.
Устойчивост на високи натоварвания
Сух, мазилен филм на восъчна основа
• Смазката не се отделя от бързо въртящи се и
ротиращи части
• Слабо задържане на прах и замърсявания
• Отлична защита от корозия
Изключително висока капилярна
способност и способност за проникване
в хлабини
• Смазване на трудно достъпни места
• Прониква и в най-тесните места и междинни
пространства
• Защита от „провисване“
С твърда смазваща съставка – PTFE
• Добри свойства за предотвратяване на тежки
повреди при експлоатационни смущения и добра
температурна устойчивост
Отлична съвместимост с различни
материали
• Съвместима с О- и Х-пръстени
• Съвместима с пластмаси.
• С неутрално поведение към лакирани основи
Устойчива срещу пръскаща и солена
вода, слаби киселини и основи
Не съдържа силикон, смола и киселини
Температурна устойчивост:
от -30°C до +100 °C (за кратко време до +180 °C)
Цвят: жълтеникав

HHS DRYLUBE

Арт. № 0893 106 6
Оп. / бр. 1/6

●●●

●

●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●●

Защита от
корозия

●●●

●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
400 ml

●●●

Съвместимост
с материали

●●

PTFE + Восък

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

HHS LEBENSMITTE
®

Професионалистът за
хранително-вкусовата
промишленост, благодарение
на регистрацията в NSF
категория H1.
Много добра капилярна способност
• Смазване и на трудно достъпни места
• Проникване и в най-тесни междинни
пространства и допуски

Добра прилепваща активност
• Широк спектър на приложение, например
върху вертикални места за смазване
• Смазката не се изхвърля навън при въртящи се и
ротиращи части
Надеждно защитава от корозия и от
разрушаване на цветни метали
Водоустойчива
Не съдържа смоли и киселини
Не съдържа силикон и АОХ
Цвят: безцветен
Окачествяване
NSF H1 регистрация (№ 140816),
отговаря на изискванията H1, 1998.
HHS за хранително-вкусовата
промишленост

Арт. № 0893 107 6
Оп. / бр. 1/12

Индекс на вискозитета

Смазка

Течна грес

Грес

●●

●●

●●

Защита от
корозия

●●

●●

Якост на
Трайност
прилепване

Съдържание:
500 ml

HHS LEBENSMITTEL ● ●

Капилярна Устойч. на високи Температурна
способност натоварвания
устойчивост

●●●

Съвместимост
с материали

●

няма

Отблъскване Твърдо смазващо
на замърс.
в-во

EL

HHS CLEAN
®

Чистотата! Специално
разработен за продуктите ННS,
за предварително почистване
и интензификатор.
Силно почистващо действие
• Бързо и ефективно
• Безпроблемно отстраняване и на най-упоритите
замърсявания
Функция на праймер
• По-добро захващане на смазващия материал
• Удължаване на интервалите между отделните
смазвания
• Спестяване на разходи и време
Кратко време за проветряване
• Кратко време за престой на детайлите, които
ще се обработват
• Не е необходима последваща обработка
Добра съвместимост на материалите
върху различни основи
• Много широк спектър на приложение
• Уплътнителните пръстени не се деформират
Дюза за пръскане с директно насочване
на струята
• Насочено и точно почистване на замърсените
части
Не съдържа ацетон, АОХ и силикон

Съдържание:
500 ml

Арт. № 0893 106 10
Оп. / бр. 1/12

HHS

®

