DURATAC – оливи для ланцюгів
Вступ
Оливи для ланцюгів Petro-Canada Duratac
спеціально сформульовані для змащування
ланцюгів, що направляють стержні, цапфи
підшипників і ланцюгових коліс сучасних
високошвидкісних ланцюгових пил. Оливи
Duratac - економічні, липкі за своєю структурою,
розроблені, щоб зменшити капання, бо вони
клейкі і волокнисті за природою.
Крім того, оливи для ланцюгів Petro-Canada
Duratac також можуть використовуватися для
загального змащування механізмів, де потрібно
липка олива, що не розбризкується, або де є
проблема змивання мастила водою

Властивості і переваги















Економічні
Липка і волокниста природа зменшує
споживання олив
Мінімізують знос
Чудові огортаючіі здатності металевих
деталей
Повне покриття оливою напрямних
стрижнів, ланцюгів і пазів
Проникають у всі точки важільних
механізмів і зчеплень
Продовжують терміни експлуатації
ланцюгових пил
Тривалий захист від корозії і іржі
Захищають ланцюга і стрижні від
іржавіння
Покращений протизносний захист
Допомагають запобігти руйнуванню
металевих поверхонь при контакті між
ланцюгами, що направляють стрижнями
і ланцюговими колесами
Збільшують терміни служби ланцюгів і
напрямних стрижнів
Зменшують капання оливи








Duratac спеціально
сформульований, щоб прилипати
до ланцюгів або для використання
в цапфах підшипників. В результаті
їх волокнистої природи,
мінімізується очищення і даремна
витрата
Міцно прилипають до всіх частин
пил
Стійкість до води
Гарантують краще змащування
Зменшують споживання оливи

Застосування
Масла для змащування ланцюгів Duratac
32, 68, 100 і 150 призначені для
використання в:
 Ручному змазуванні ланцюгів, що
використовуються на лісопилках,
при розпилюванні колод
 Брусках ланцюгових пил і їх
змазуванні
 Цапфах підшипників з течею для
зниження швидкості

Напрямних брусках і ланцюгових
колесах
Масла для ланцюгів Duratac 32
(пофарбовані в червоний колір)
сформульовані для використання в зимові
періоди і ранньою весною. Точка
0
0
застигання при температурі-42 С /-44 F
дозволяє використовувати ці оливи при
надзвичайно низьких температурах. Крім
того, змащуючи ланцюгові пили, оливи
Duratac 32 також рекомендуються як
покриття повітряних фільтрів, де потрібен
липкий продукт для видалення пилу.

Оливи для ланцюгів Duratac 150 (пофарбовані в
червоний колір) сформульовані для
використання в більш теплі пори року. В додаток
до змазування ланцюгових пил, оливи для
ланцюгів Duratac 150 можуть також
використовуватися, для змащування механізмів,
таких як ланцюгові конвеєри, ланцюгові
передачі, підшипників і відкритих механізмів, де
потрібні липкі не капаючі оливи.
Оскільки, швидке зношування ланцюгів може
відбутися через недостатнє змазування, масляні
резервуари ланцюгів повинні бути постійно
наповнені і масляний насос, перевірятися
регулярно.

Перед монтажем нового ланцюга,
необхідно просочити її протягом кількох
годин у чистому контейнері, заповненому
оливою для ланцюгів Duratac. Це
дозволить оливі проникнути через всі точки
зчеплення, що запобіжить зносу і ржавінню.
Терміни експлуатації ланцюга будуть
розширені, якщо він буде періодично
очищатися у розчиннику, типу Petrosol
3139. Після очищення, ланцюг має бути
просякнута оливою для ланцюгів Duratac
перш, ніж повторно буде встановлена.

Типові характеристики
Властивості
Структура
В’язкість,
0
cSt @ 40 C
0
cSt @ 100 C
Індекс в’язкості
Точка
спалаху,
0
0
С/ F
Точка застигання,
0
0
С/ F
Колір
Корозійні
процедури А & B,
24 год
Тест на знос на 4
шариковій машині,
диаметр
п’ятна
зноса, мм

Метод
перевірки

32

68

100

150

РМС 264

В’язка

В’язка

В’язка

В’язка

D445
D445
D2270

32
6.3
151

68
10.4
140

100
13.4
133

150
16.8
120

D92

190 / 374

210 / 410

210 / 410

210 / 410

D97

-42 / -44

-39 / -38

-36 / -33

-30 / -22

РМС 264

темно-червоний

коричневий

коричневий

темно-червоний

D665

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

D4172

0.25

0.25

0.25

0.25

