lubrifianți și unsori industriale

industrie generală
Q8Oils oferă o gamă selectivă de
lubriﬁanți industriali premium:
•
•
•
•
•
•
•
•
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ﬂuide hidraulice
uleiuri pentru angrenaje
uleiuri pentru compresor
unsori
unealtă pneumatică
produse complementare
uleiuri pentru circuit închis
ﬂuide pentru degresare

uleiuri hidraulice
Portofoliul Q8Oils pentru uleiuri hidraulice oferă o gamă vastă de
calități și clase de vâscozitate. Fiecare aplicație hidraulică necesită un
ulei hidraulic de o anumită vâscozitate și un anumit tip, indicat de
producător, de setări, mediu și climat.
Calitatea uleiului hidraulic depinde de:
Protecția la uzură
• Pentru ungere hidraulică robustă, uleiurile hidraulice cu adaos de zinc sunt încă foarte
recomandate. Dacă electricitatea statică acumulată sau uzura tijei cilindrice este esențială,
acestea sunt încă preferate în fața tehnologiei fără cenușă.
• Uleiurile fără cenușă sunt preferate în fața uleiurilor hidraulice cu contact frecvent cu apa,
în combinație cu filtrare fină sau utilizate în aplicații în care nu este de dorit contaminarea
cu adaosuri de zinc (de ex. industria oțelului).
• Pentru ambele tehnologii, sunt disponibile produse cu protecție suplimentară la uzură.

Adoptarea vâscozității:
Volumetric Efficiency ηVΕ

Efficiency

Pentru instalațiile hidraulice care funcționează la
temperaturi de lucru scăzute sau ridicate, se recomandă
uleiurile hidraulice cu indici mari de vâscozitate.
Uleiurile hidraulice cu un VI mare stabil pot suporta
un stres mecanic mai mare și, de aceea, prezintă
o durabilitate mai mare, fără pericolul de a depăși vâscozitatea
minimă necesară. Aceste tipuri de uleiuri hidraulice pot genera
economii de energie, datorită capacității lor de a funcționa
în domeniul optim de vâscozitate.

Mec
han
ical
Effic
ienc
yη
Overa
MEC
H
ll Effi
cienc
yη

Optimum Operating
Range

OV

Viscosity
Poor Volumetric
Efficiency

High Frictional
Losses

Managementul apei:
Apa condensată se poate elimina din majoritatea sistemelor hidraulice industriale. Uleiurile
hidraulice cu detergenți pot fi preferate în sistemele relativ mici, din care nu se poate elimina
apa condensată. Tipurile detergente de aditiv permit procente de apă mai mari în uleiurile
hidraulice, pentru că apa dizolvată evită contactul cu piesele metalice.

Temperatură scăzută:
Temperaturile foarte scăzute necesită uleiuri hidraulice cu uleiuri de bază speciale, pentru a evita
particulele solide.

Mediu:
• Uleiurile hidraulice biodegradabile sunt disponibile din uleiuri de bază mixate sau
saturate din esteri, lucru de care depinde biodegradabilitatea și de perioada de
scurgere.
• Agrementele alimentare ale gamei de uleiuri Q8 au fost create pentru contact
indirect cu alimentele.
• Uleiurile hidraulice ignifuge sunt disponibile cu diferite tipuri de uleiuri de bază.
Este important de știut condiția specifică a sistemului.
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Prezentare generală a uleiurilor hidraulice
Pe bază de zinc
Fără detergent

Cu detergent
Linie
principală

VI : 100

Q8 Haydn

Q8 Heinichen

Q8 Holst

VI : 150

Stabil la
forfecare

Q8 Heller

Q8
Hoffmeister

Q8 Hanson

Q8 Handel

Q8 Hogarth

Biodegradabile

Fără detergent

VI : 180

Linie
principală

Fără cenușă

Cu detergent Nesaturate

Agrement
alimentar

Saturate

Ignifuge
HFC

HFDU

Punct de

Brugger >30 Brugger >50 curgere scăzut

Q8 Holst EP

Q8 Holst XEP

Q8 Hubble

Q8 Rossini
HMG

Q8 Huygens

Q8 Holbein
NWG/

Q8 Halley

VI : 300

Q8 Holbein
ECO

Hydroglix

Estin S

Q8 Holbein
HP-SE

Q8 Hindemith

uleiuri hidraulice
Un ulei hidraulic universal pentru o gamă vastă de aplicații, cu un indice de vâscozitate (VI) de 100. Uleiul de
bază are o rezistență naturală bună la învechire (oxidare) și o culoare foarte deschisă. Acest ulei prezintă o
filtrabilitate bună.

Q8 Haydn
10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Specificații:

AFNOR 48-603, CATEGORIE HM; MAG IAS P-68/P-69/P-70; DENISON HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524 PARTEA 2, CATEGORIE HLP;
ISO 11158, CATEGORIE HM; SS 155434, CATEGORIE AM, BROȘURA EATON 03-401-2010; DIN 51517-2 , CATEGORIE CL; DIN
51502, CATEGORIE HVLP.

Un ulei hidraulic comparabil cu Q8 Haydn dar cu un indice de vâscozitate foarte mare, de 150. Aceasta face ca
uleiul Q8 Heller să fie ideal pentru utilizare în sisteme hidraulice care funcționează cu temperaturi foarte fluctuante.
Datorită indicelui său mare de vâscozitate, uleiul oferă vâscozitate optimă la pornire și garantează funcționarea
15, 22, 32, 46, 68, 100, VI > 150
fără probleme a sistemului hidraulic. Printre aplicații se numără utilajele de terasamente, excavatoarele și sistemele
hidraulice în aer liber.
Specificații:
AFNOR 48-603, CATEGORIE HV; DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; ISO 6743-4, CATEGORIE HR
ȘI HV; DIN 51502, CATEGORIE HVLP.

Q8 Heller

Un ulei hidraulic comparabil cu Q8 Heller dar cu un indice de vâscozitate foarte mare, de 180. Aceasta face
ca uleiul Q8 Handel să fie ideal pentru utilizare în sisteme hidraulice care funcționează cu temperaturi foarte
fluctuante. Acest ulei este recomandat dacă sunt necesare o viteză de reacție și o eficiență funcțională
foarte bune ale sistemului hidraulic.

Q8 Handel
15, 32, 46, 68, VI > 170
Specificații:

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV SS 155434, CATEGORIE AV; ISO 6743-4, CATEGORIE HR ȘI
HV; DIN 51502, CATEGORIE HVLP.
Un ulei hidraulic cu un indice de vâscozitate de 170. Q8 Hogarth conține întăritori de vâscozitate, care-i
mențin vâscozitatea pe perioade îndelungate în regim dificil de funcționare. Natura parțial sintetică a uleiului
de bază face posibilă prelungirea intervalelor dintre schimburile de ulei, în comparație cu uleiurile hidraulice
standard. De aceea, Q8 Hogarth este ideal pentru aplicații la temperaturi foarte fluctuante și sarcini
mecanice.

Q8 Hogarth
46, VI > 170
Specificații:

AFNOR 48-603, CATEGORIE HV; DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; DENISON HF-0, HF-1.HF-2;
ISO 6743-4, CATEGORIE HR ȘI HV; DIN 51502, CATEGORIE HVLP; BROȘURA EATON 03-401-2010.

Influența indicelui stabil de vâscozitate al uleiului Q8 Hogarth față de uleiul hidraulic standard
HVI asupra defectării pompei
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Pompă cu vâscozitate minimă (cSt)

Brand de vâscozitate al uleiului hidraulic B la 75˚C

Vâscozitate Q8 Hogarth 46 la 75˚C
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uleiuri hidraulice
Q8 Heinichen
22, 32, 46, 68
Specificații:

DIN 51524 PARTEA 2, CATEGORIE HLPD; ISO 6743/4, CATEGORIE HM; MAN 698.

Q8 Hoffmeister
46, VI > 150

Specificații:

22, 32, 46, 68, 100, 220

32, 46

46

46

32, 46, 68, VI > 156

Q8 Halley este un fluid hidraulic mineral, fără zinc, de tip HVLP. Q8 Halley este ideal pentru utilizare în
sisteme hidraulice, care sunt supuse unor variații importante de temperatură în timpul funcționării. Acest
fluid este recomandat pentru sistemele hidraulice care trebuie să îndeplinească condiții stricte sub aspectul
vitezei de răspuns și al eficienței operaționale.

46, 68, VI > 170

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; ISO 6743-4, CATEGORIE HR ȘI HV; DIN 5150 , CATEGORIE HVLP.

Q8 Hubble
32, 46, 68, VI > 150
Specificații:

46, 68

15, VI >375
Temperatură de curgere - 51 °C

Ulei hidraulic cu vâscozitate mică, de calitate superioară, pentru sisteme în care siguranța operațională în
condiții de variații extreme ale temperaturii, mai ales ale temperaturii joase, trebuie să fie optimă. Exemple
sunt sistemele hidraulice care trebuie să pornească la temperaturi scăzute de -40oC. Q8 Hindemith 15 este
potrivit în sistemele hidraulice de încărcare ale camioanelor.

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP.

Q8 Hindemith LT
32, VI >350
Temperatură de curgere - 51 °C
Specificații:

Q8 Huygens este un fluid hidraulic mineral, fără zinc, de tip HVLPD. Este potrivit pentru sistemele hidraulice ale
mașinilor-unelte, care se pot contamina cu apă și necesită lubrifianți fără zinc. Oferă proprietăți excelente de
dispersie și curățare, o durată de funcționare îndelungată garantată, datorită stabilității sale foarte bune la oxidare,
rezistență optimă la uzură și un indice mare de vâscozitate. Q8 Huygens este potrivit pentru majoritatea
echipamentelor hidraulice.

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLPD; ISO 11158, CATEGORIE HV.

Q8 Hindemith 15
Specificații:

Q8 Hubble este un produs hidraulic mineral, fără zinc, de tip HLPD. Prezintă caracteristici de curățare și detersive
foarte bune. Q8 Hubble oferă proprietăți excelente de curățare și emulsionează cantități mici de apă.

DIN 51524 PARTEA 2, CATEGORIE HLPD; ISO 6743/4, CATEGORIE HM.

Q8 Huygens
Specificații:

Q8 Hanson este un fluid hidraulic mineral, fără zinc, de tip HVLP. De aceea, Q8 Hanson este ideal pentru
utilizare în sisteme hidraulice, care sunt supuse unor variații importante de temperatură în timpul
funcționării. Acest fluid este recomandat pentru sistemele hidraulice care trebuie să îndeplinească condiții
stricte sub aspectul vitezei de răspuns și al eficienței operaționale.

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; ISO 6743-4, CATEGORIE HR ȘI HV; DIN 51502, CATEGORIE HVLP.

Q8 Halley
Specificații:

Q8 Holst CR 15 conține aditivi selectați în mod special pentru a oferi o lubrifiere excelentă a
echipamentului.

TEST FZG, A/8.3/90: ETAPĂ DE ÎNCĂRCARE 11.

Q8 Hanson
Specificații:

Q8 Holst XEP este un ulei hidraulic mineral, fără zinc, din categoria HLP, cu un aditiv EP suplimentar, pentru o gamă
vastă de aplicații cu un indice de vâscozitate de 100. Acest tip de ulei este potrivit în mod special pentru utilizare în
sisteme hidraulice cu comenzi servo și robotică, care necesită uleiuri cu filtrabilitate mare și capacitate mare de
dezemulsionare. Printre altele, uleiul hidraulic Q8 Holst XEP a fost creat pentru a obține un rezultat > 50 N/mm² la
testul Brugger. Q8 Holst XEP îndeplinește condițiile de încercare Brugger pentru uleiuri hidraulice. > >50 N/mm².

DIN 51524, PARTEA 2, CATEGORIE HLP; ISO 11158, CATEGORIE HM; ISO 6743-4, CATEGORIE HM; DIN 51502, CATEGORIE HLP.

Q8 Holst CR
Specificații:

Q8 Holst EP este un fluid hidraulic fără zinc, mineral, de tip HLP, cu conținut mare de aditivi EP. Se utilizează în
sisteme hidraulice, care sunt susceptibile de contaminarea mediului și, de aceea, sunt prevăzute cu un sistem de
filtre fine, sau, în sistemele incompatibile cu fluide hidraulice anti-uzură pe bază de zinc. Datorită proprietăților
sale extraordinare anti-uzură, acest lubrifiant este potrivit pentru utilizare în aproape orice sistem hidraulic.
Stabilitatea sa ridicată la oxidare, garantează o durată de viață îndelungată a componentei iar proprietățile sale
excelente de dezemulsionare și filtrare asigură funcționarea fiabilă a sistemelor hidraulice sensibile, cum ar fi, de
exemplu, sisteme de control servo și robotică. Q8 Holst EP îndeplinește condițiile de încercare Brugger pentru
fluide hidraulice. > 30 N/mm².

DIN 51524, PARTEA 2, CATEGORIE HLP; ISO 11158, CATEGORIE HM; ISO 6743-4, CATEGORIE HM; DIN 51502, CATEGORIE HLP.

Q8 Holst XEP
Specificații:

Un ulei hidraulic universal, fără zinc, pentru o gamă largă de aplicații, și cu un indice de vâscozitate (VI) de
100. Este potrivit pentru utilizare în sisteme hidraulice cu controlere servo și roboți, în care se pune mare
accent pe proprietățile uleiului, de filtrare și separare a apei.

DIN 51524, PARTEA 2, CATEGORIE HLP; ISO 11158, CATEGORIE HM; ISO 6743-4, CATEGORIE HM; DIN 51502, CATEGORIE HLP.

Q8 Holst EP

Specificații:

Q8 Hoffmeister este un fluid hidraulic mineral de tip HVLPD. Datorită stabilității sale termice și oxidative, oferă o durată
de funcționare îndelungată în aplicații la temperatură ridicată. Acest lubrifiant prezintă un indice mare de vâscozitate
(150) și asigură funcționarea fără probleme, datorită combinației sale unice de caracteristici excelente de spumă,
eliminare aer și filtrare. În plus, produsul emulsionează apa antrenată. Îndeplinește condițiile majorității producătorilor
de componente hidraulice.

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLPD; ISO 11158, CATEGORIE HV; MAN 698.

Q8 Holst
Specificații:

Un ulei hidraulic cu o acțiune puternică de curățare și detergent, și un indice de vâscozitate de 100.
Q8 Heinichen prezintă proprietăți excelente de curățare și emulsionează cu cantități mici de apă. Este
recomandat în mod special pentru rezolvarea problemelor de lipire-alunecare sau de sarcină termică.
Q8 Heinichen este potrivit pentru mașini de injecție, mașini de prelucrare a metalelor și utilaje mobile.

Ulei hidraulic de calitate superioară, pentru sisteme în care siguranța operațională în condiții de variații extreme ale
temperaturii, mai ales ale temperaturii joase, trebuie să fie optimă. Exemple sunt sistemele hidraulice care trebuie
să pornească la temperaturi scăzute de -40oC. Q8 Hindemith LT este potrivit în aplicații precum depozitele reci și
sistemele hidraulice ale transportatorilor internaționali către țările scandinave.

DIN 51524 PARTEA 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE; SS 155434, CATEGORIE AV; APĂRARE SUEDEZĂ FSD 8401.
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uleiuri hidraulice
Q8 Holbein NWG
32, 46, VI > 170
Specificații:

DIN 51524 PARTEA 3 (cu excepția stabilității la oxidare), CATEGORIE HVLP HEES; ISO 11158, CATEGORIE HV
(cu excepția stabilității la oxidare); ISO 15380, TIP HEES.

Q8 Holbein ECO
46, VI > 170
Specificații:

Specificații:

Hydroglix

Q8 Holbein ECO este un ulei hidraulic biodegradabil, de tip HEES, pe bază de ester sintetic,
pentru utilizare în zone cu mediu sensibil, în care este necesară utilizarea uleiurilor
biodegradabile care nu pun în pericol microorganismele și plantele și care îndeplinește
condițiile etichetei europene ECO.

DIN 51524, PARTEA 3 CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; ISO 15380, TIP HEES.

Q8 Holbein HP SE Bio
46, VI > 185

Q8 Holbein NWG este un ulei hidraulic biodegradabil, de tip HEES, pe bază de ester sintetic,
pentru utilizare în zone cu mediu sensibil, în care este necesară utilizarea uleiurilor
biodegradabile care nu pun în pericol microorganismele și plantele.

Un fluid hidraulic biodegradabil, pe bază de ester sintetic, cu randament ridicat, pentru sisteme în care sunt
recomandate fluide biodegradabile, mai ales în cele care funcționează la temperaturi de peste 95 de grade Celsius.
Produsul are o gamă mare de aplicabilitate, datorită punctului său de curgere foarte scăzut și indicelui mare de
vâscozitate. Datorită stabilității mari la oxidare, este potrivit pentru intervale de scurgere prelungite.

DIN 51524, PARTEA 3 CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; ISO 15380, TIP HEES.
Hydroglix este un fluid hidraulic pe bază de apă - glicol, rezistent la foc și dificil de aprins. Tip: HFC.

46
Specificații:

DIN 51502, CATEGORIE HFC; ISO 6763-4 CATEGORIE HFC; ISO 7745, Categorie HFC; depășește condițiile din al șaptelea Raport
CEC pentru utilizare în mine de cărbune.

Estin S

ESTIN / S sunt fluide complet sintetice, formulate cu esteri organici și cu aditivi selectați în mod special.
Aceste fluide sunt caracterizate de puncte înalte de aprindere și de ardere și prezintă proprietăți speciale,
care evită o aprindere violentă și explozivă atunci când intră în contact cu flăcări sau suprafețe metalice
fierbinți.

46
Specificații:
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ISO-L-HFDU; respectă testele stricte FTM 6052 și FTM 352 din cel de-al șaptelea raport de la Luxemburg.

uleiuri industriale pentru angrenaje
Trendul în cutiile de viteze moderne este de creștere a raportului putere
/ dimensiune, ceea ce înseamnă că uleiurile de bază și aditivii din
lubriﬁant trebuie să suporte sarcini mai mari și trebuie să ﬁe tot mai
stabili pe măsură ce se învechesc.
Progresul tehnic al cutiilor de viteze și a lubrifianților a luat amploare datorită utilizării multor cutii de
viteze în aplicațiile morilor de vânt. Au apărut tipuri noi de uzura, care, în cele din urmă, a putut fi
combătută prin introducerea unor teste și specificații noi. Angrenajele industriale au beneficiat de
aceste progrese.
Portofoliul Q8 Oils de uleiuri industriale are la bază lubrifianții de angrenaje pentru lubrifiere generală și
pentru aplicații speciale. Uleiurile industriale Q8 pentru angrenaje pot avea la bază uleiuri minerale sau fluide
cu bază sintetică pentru rezistență suplimentară. Proprietățile anti-uzură depășesc condițiile cu strictețe
crescândă ale angrenajelor moderne.

Modificările cutiilor de viteze industriale
> putere mărită
> greutate și
dimensiune reduse
> volum de ulei scăzut
> necesită ﬁabilitate și
durabilitate mai mari
> cost redus de producție
> se folosesc materiale
noi și ﬁnisaje noi ale
suprafețelor.

Atributele lubriﬁantului
Păstrarea proprietăților
uleiului
Oxidativ, vâscozitate,
stabilitate termică

Lubriﬁere îmbunătățită
Rezistență la coroziune în
micropuncte Protecție rulment

Randament îmbunătățit
> sarcinile pe dinți și
rulmenți au crescut
> temperatura în cutia
de viteză a crescut

Capacitate de dezemulsionare
Performanță de etanșare
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prezentare generală a uleiurilor industriale pentru angrenaje
Tip

Aplicație

Ulei de bază

DIN 51517 Partea 3

ISO 12925-1

AGMA 9005-D94

Q8 Goya

Universală

Mineral

Categoria CLP

Categoria CKC-CKD

9005-D94 EP

Lubrifiant pentru
angrenaje Q8 SL

Sarcină cu șocuri mari

Mineral

Categoria CLP

Categoria CKB-CKC-CKE 9005-D94 EP

Q8 Goya NT

Universal, rezistent
la sarcini mari

Mineral

Categoria CLP

Categoria CKC-CKD

9005-D94 EP

Q8 El- Greco

Schimb prelungit,

PAO, parțial
mineral

Categoria CLP

Categoria CKC-CKD

9005-D94 EP

rezistent la sarcini mari
Q8 Schumann

Schimb prelungit

PAO

Categoria CLP

Q8 Gade SF

Sarcină mare

Poliglicol

Categoria CLP PG

Q8 Goya
46, 68, 100, 150, 220, 320,
460, 680, 1000
Specificații:

68, 150, 220, 320, 460

150, 220, 320, 460

150, 220, 320, 1000

Specificații:

8

Un ulei sintetic, bazat pe poli-alfa-olefine, și conceput special pentru a fi utilizat în compresoare elicoidale,
compresoare cu piston și cu lamele. Proprietățile uleiului sintetic de bază îl fac ideal pentru compresoare de aer
solicitate termic. Q8 Schumann are un indice excelent de vâscozitate, astfel încât vâscozitatea se menține pe o
perioadă îndelungată de timp. De asemenea, se poate utiliza ca ulei sintetic de calitate superioară, în transmisii cu
roți dințate și sisteme hidraulice.

ISO/DP 6743/3, CATEGORIE DAA-DAB-DAG-DAH-DAJ-DVA; DIN 51506, CATEGORIE VDL. DIN 51517, CATEGORIE CL

Q8 Gade SF
220, 320, 460

Un ulei de angrenaje pe bază sintetică care împiedică coroziunea în puncte, în condiții extreme de sarcină
mecanică și termică, din transmisii cu roți dințate, ca de exemplu, turbine de vânt. Q8 El Greco poate fi
amestecat cu agenți frigorifici minerali și sintetici.

AGMA9005-E02; DIN 51517 PARTEA 3, CATEGORIE CLP; ISO 12925-1, TIP CKC-CKD BREVINI; SEW EURODRIVE; IHC Lagersmit.

Q8 Schumann
Specificații:

Un ulei mineral comparabil cu Q8 Goya, dar cu aditivi de ultimă generație, care permit funcționarea uleiului
Q8 Goya NT în regim dificil, dar garantând nivele mari de protecție la uzură. Este deosebit de eficient în
combaterea coroziunii în puncte.

AGMA9005-E02; DIN 51517 PARTEA 3, CATEGORIE CLP; ISO 12925-1, TIP CKC-CKD, SCHOTTEL; SEW EURODRIVE; IHC Lagersmit.

Q8 El Greco
Specificații:

Un ulei mineral pentru diferite tipuri de transmisii cu roți dințate, de ex. drept, unghiular și cu melc, care sunt
expuse la sarcini ușoare, grele sau cu șocuri. Q8 Goya este ideal și pentru ungerea rulmenților cu role și a
lagărelor de alunecare și ca ulei lubrifiant pentru utilaje.

ANSI/AGMA 9005-E02; DIN 51517 PARTEA 3, CATEGORIE CLP, ISO 12925-1, TIP CKC-CKD; Danieli, Italtech; Muller Weingarten
(46, 68, 100, 125, 150, 220, 320, 460).

Q8 Goya NT
Specificații:

Categoria CKE

Un ulei sintetic, bazat pe un poliglicol. Selecția de ulei de bază și de aditivi face ca uleiul Q8 Gade să fie ideal
pentru lubrifierea angrenajelor și a transmisiilor prin melc, care funcționează la temperaturi ridicate. De
asemenea, este potrivit și pentru lubrifierea rulmenților la temperaturi ridicate, cum se întâmplă în industria
plastică.

ANSI/AGMA 9005-E02; DIN 51517 PARTEA 3, CATEGORIE CLP; ISO 12925-1, TIP CKC-CKD DAVID BROWN.SIEMENS- FLENDER
T7300.

uleiuri pentru compresor de aer
Uleiurile pentru compresor sunt necesare pentru a combate uzura, etanșarea,
coroziunea și pentru a proteja piesele metalice interioare. Lubriﬁanții Q8 Oils
sunt potriviți pentru majoritatea tipurilor de compresoare, ca de exemplu,
compresoare centrifuge, compresoare cu piston, compresoare elicoidale
rotative, compresoare rotative volumetrice sau compresoare elicoidale uscate.
Atunci când căutați un lubrifiant pentru un compresor de aer, verificați mai întâi cerințele de vâscozitate.
După identificarea cerințelor de vâscozitate, căutați un lubrifiant care să ofere următoarele avantaje.
Uleiurile pentru compresor Q8 Oils vor asigura funcționarea continuă a echipamentului dvs.,
fără opriri de producție și fără reparații.
Majoritatea tipurilor de compresoare de aer, au la bază principiul pistonului, elicoidal și al paletelor. Aerul
poate fi comprimat pe unul sau mai multe etaje. Fiecare etaj suplimentar mărește cerința de rezistență
termică a lubrifiantului. Lubrifiantul trebuie să se poată separa ușor de condens.
Produs

ISO VG

Q8 Scarlatti

Q8 Schubert

46, 68

32, 46, 68, 100, 150

3

3

Q8 Schumann

32, 46, 68, 100, 150, 220

Ulei de bază
Mineral

3

PAO
Aplicație
Compresoare elicoidale de aer

3

Compresoare de aer cu piston

3

3

3

3
3

Pompe de vid

Q8 Schubert

Ulei pentru compresoare de aer cu piston.

32, 46, 68, 100, 150
Specificații:

ISO 6743-3 categoriile DAA-DAB; DIN 51506 categoria VDL.

Q8 Scarlatti

Ulei pentru compresor de aer elicoidal.

46
Specificații:

ISO 6743-3 DAG-DAH-DAJ.

Q8 Schumann

Ulei pentru compresoare de aer elicoidale și pompe de vid.

32, 46, 68, 100
Specificații:

ISO 6743-3, categoriile DAA-DAB-DAG-DAH-DAJ și DVA; DIN 51506, categoria VDL.
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lubrifianți pentru compresor de frigider
În majoritatea sistemelor industriale de refrigerare, efectul de răcire se
obține prin evaporarea unui ﬂuid, ca de exemplu, amoniac, freon sau un
tip bazat pe hidrocarbură. Răcirea are loc printr-un ciclu de compresie și
expansiune.
În cadrul acestui ciclu, în sistem este introdus un lubrifiant frigorific pentru a unge compresorul, iar după
aceea, lubrifiantul frigorific trebuie separat de fluidul frigorific. De aceea, lubrifiantul frigorific trebuie să
prezinte caracteristici de miscibilitate și solubilitate corespunzătoare fluidului frigorific.
Produs

Q8 Stravinsky

Q8 Stravinsky N

Q8 Stravinsky AB

Q8 Stravinsky POE

ISO VG

68

30, 55, 68

32, 68

32, 68

Ulei de bază

3

Mineral
PAO

3

PAO + Alchil benzen

3

Alchil benzen

3

Polyol Ester
Aplicație
Compresoare rotative și cu piston pentru
frigidere cu gaz, ca de exemplu, amoniac

3

Reciprocating and Rotating refrigerator compressors,
CFR (R12) HCFC (R22), natural ( R717)

3

3

3

3

Compresoare rotative și cu piston pentru frigidere
cu gaz, ca de exemplu, agenți frigorifici clasici

Q8 Stravinsky N
30, 55, 68
Specificații:

Stabilitatea termică extraordinară permite perioade prelungite de scurgere a uleiului și o lubrifiere
îmbunătățită datorită caracteristicilor excelente de vâscozitate și temperatură. Compatibilitate bună
cu materiale de etanșare folosite în mod obișnuit la echipamentele frigiderului.

ISO 6743-3, categoriile DRA și DRC.

Q8 Stravinsky
Specificații:

3

Pentru compresoare rotative și cu piston, cu amoniac, și cu lubricitate îmbunătățită datorită
caracteristicilor excelente de vâscozitate și temperatură. Caracteristicile specifice ale uleiurilor de bază
selectate asigură până la 10% îmbunătățire a randamentului evaporatorului față de uleiul mineral.

ISO 6743/3, categorii DRA, DRB, DRC și DRD; DIN 51503, categorii KA.

Q8 Stravinsky AB
100
Specificații:

Lubrifiant sintetic pentru compresor de frigider bazat pe AlchilBenzen și este potrivit pentru utilizare atât în
compresoarele cu piston cât și în cele elicoidale. Potrivit pentru utilizare cu agenți frigorifici CFC, HCFC și clasici
(de ex. amoniac).
ISO 6743-3, categorii DRA, DRB și DRC.

Q8 Stravinsky POE
32, 68
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Un lubrifiant de înalta performanta pentru compresoare de refrigerare, bazat pe
tehnologia polyol ester (POE), potrivit pentru sisteme HFC.

Unsori
O unsoare este un ulei lubriﬁant conținut într-o
structură de săpun. Săpunul, lubriﬁantul și aditivii
determină proprietățile unsorii.
Cu toate că o mare parte dintre aplicațiile cu unsoare sunt acoperite de
unsori pe bază de săpun cu litiu, există și tipuri speciale care prezintă
următoarele proprietăți: temperatură ridicată / scăzută, rezistență la apă,
biodegradabil, compatibil cu alimentele, compatibil cu substanțe
agresive, fricțiune redusă, etc.

Produs

Clasă
NLGI

Tip
săpun

Domeniu
temperatură
de lucru (maximă)
˚C

Sarcină sudare
4 bile
N

DIN 51502

ISO 67439

Q8 Giotto Complex

0.5

LiCa-X

-30/140(180)

>7500

KPGOG0.5N-30

L-XCDIB0.5

Q8 Multi LCX 1

1

LiCa

-20/140

3100

KP1K-20

L-XBCDB1

Q8 Multi LCX 2

2

LiCa

-20/140

3100

KP2K-20

L-XBCDB2

Q8 Redon PTFE

1.5

PTFE

-35/250(270)

7500

KFK1.5U-35

L-XCGHA1.5

Q8 Rembrandt EP 00 WV

00

Li

-30/100(110)

2400

KP00G-30

L-XCBEB00

Q8 Rembrandt EP 00

00

Li

-30/120

2450

KP00K-30

L-XCCHB00

Q8 Rembrandt EP 0

0

Li

-30/120(130)

2450

KP0K-30

L-XCCFB0

Q8 Rembrandt EP 1

1

Li

-30/120(130)

2450

KP1K-30

L-XCCFB1

Q8 Rembrandt EP 2

2

Li

-30/120(130)

2450

KP2K-30

L-XCCFB2

Q8 Rembrandt EP 3

3

Li

-20/120(130)

2600

KP3K-20

L-XBCFB3

Q8 Rembrandt Moly

2

Li+MoS2

-30/120(130)

2750

KPF2K-30

L-XCCHB2

Q8 Renoir EP 142

2

LiCa

-18/145

3900

KP2H

L-XABIB2

Q8 Rodin EP 202

2

CaSul-X

-30/140(220)

7500

KP2N-30

L-XB(F)DIB2

Q8 Rodin EP 415

1.5

CaSul-X

-20/140(220)

5000

KP1.5N-20

L-XB(F)DIB1.5

Q8 Rossini EP 2

2

Al-X

-20/120(140)

6000

KP2K-20

L-XBCEB2

Q8 Rubens 00

00

Li-X

-35/100(120)

2350

KP00G-35

L-XCBIB00

Q8 Rubens EM 2

2

Li-X

-30/140

2600

KP2N-30

L-XCDHB2

Q8 Rubens EM 3

3

Li-X

-30/140(160)

2600

KP3N-30

L-XCDEB3

Q8 Rubens HT 2

2

Li-X

-20/140(220)

3400

KP2N-20

L-XBDIB2

Q8 Rubens PMS 222

2

Li-X

-40/150(220)

3400

KPHC2N-40

L-XDDIB2

Q8 Rubens PMS 462

2

Li-X

-40/150(220)

3400

KPHC2N-40

L-XDDIB2

Q8 Rubens WB /b

2

Li-X

-30/150(230)

2750

KP2N-30

L-XCDIB2

Q8 Ruysdael CL 2

2

LiCa

-20/120(130)

6650

KP2K-20

L-XBCIB2

Q8 Ruysdael SG

2.5

LiCa

-20/120(130)

3200

KP2.5K-20

L-XBCHB2.5

Q8 Ruysdael WR

2

AnhCa

-20/120(130)

2800

KP2K-20

L-XBCIB2

11

Unsori
Q8 Giotto Complex
0.5
Specificații:

Unsoare lubrifiantă pentru angrenaje deschise și foarte solicitate, cum sunt mecanismele de antrenare ale
concasoarelor de minereu, și este recomandată și pentru rulmenți cu bile și cu role și rulmenti axiali.

DIN 51502 clasificare: KPGOG0.5N-30; ISO 6743 clasificare: ISO-L-XCDIB0.5.

Q8 Grease TI

Unsoarea T1 este o unsoare dedicată ungerii rulmenților, îmbinărilor și a pârghiilor bărcilor exterioare și
interioare.

Q8 Multi LCX

Construcții civile, pentru utilizare în condiții dificile (prezența prafului, a apei și a temperaturii ridicate).
Se poate folosi pentru un interval mare de temperatură (-20 ˚C ÷ + 140˚C); Proprietățile excelente la
presiune extremă sunt speciale pentru rulmenți care funcționează în condiții de solicitare puternică;
Punct de picurare ridicat (>180C) care permite utilizarea la temperaturi ridicate ale rulmentului.

1,2

Q8 Redon PTFE
1.5
Specificații:

Q8 Redon PTFE este un produs de performanță ridicată, potrivit în mod special pentru aplicații din medii
agresive și la temperaturi ridicate. Unsoarea este potrivită și pentru ungerea componentelor care
funcționează în prezența oxigenului sub presiune sau în spații de prelucrare a alimentelor.

DIN 51502 KFK1.5U-35; ISO 6743 ISO-L-XCGHA1.5; NSF-H1.

Q8 Rembrandt EP 00 WV

Q8 Rembrandt EP 00 WV este recomandat pentru: sisteme de lubrifiere centralizată Willy Vogel; Tecalamit,
Mercedes Benz MB 264; MAN 283; Lincoln. Dar și pentru angrenaje închise, cu sarcină mică.

00

Q8 Rembrandt EP
00, 0, 1, 2, 3
Specificații:

DIN 51502 KPOOK-30; ISO 6743 ISO-L-XCCHB00; DIN 51502 KP0K-30;ISO 6743 ISO-L-XCCFBO DANIELI; DIN 51502 KP1K-30; ISO
6743; ISO-L-XCCFB1; DANIELI; MULLER WEINGARTEN; DIN 51502 KP2K-30; ISO 6743 ISO-L-XCCFB2DANIELI EIRICH; FLSMIDTH;
ROTTNE INDUSTRIE; RUHRPUMPEN; SEW EURODRIVE; SULZER DIN 51502 KP3K-20; ISO 6743 ISO-L-XBCFB3.

Q8 Rembrandt Moly
2.5

Q8 Renoir EP 142
2
Specificații:

2

1.5

2

DIN 51502 clasificare: KP00G-35; ISO 6743 clasificare: ISO-L-XCBIB00.

Q8 Rubens EM
Specificații:
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Q8 Rossini EP 2 este o unsoare universală EP pentru ungerea pieselor de mașină și a echipamentelor, în
locuri în care există posibilitatea de expunere a pieselor lubrifiate la alimente, cum sunt măcelăriile, industria
pescuitului, fabrici de bere și companii de ambalaje.

O unsoare cu complex de litiu, semi-fluidă, pentru sisteme de lubrifiere centralizată, în special pentru aplicațiile
constructoare de mașini în care este necesară o bună pompabilitate la temperatură joasă. Recomandată pentru
lagăre de alunecare și de rostogolire, unse cu acel tip de sistem central care necesită o unsoare semifluidă.

00

2, 3

Q8 Rodin EP415 este potrivită pentru aplicații foarte solicitante și în medii umede și corozive. Este un produs
modern, cu performanță ridicată, potrivit pentru aplicații industriale, maritime și offroad.

DIN 51502 clasificare: KP2K-20; ISO 6743 clasificare: ISO-L-XBCEB2.

Q8 Rubens
Specificații:

Q8 Rodin EP 202 este o unsoare de calitate Premium, îngroșată cu complex sulfonat de calciu, recomandată
pentru: mașini de turnat continuu, rulmenți turelă oală de turnare, rulment de rostogolire în industria
oțelului, role umede și uscate în industria hârtiei, mașini de făcut celuloză, aplicații pe autostradă, cum sunt
echipamentele de asfalt și rulmenții cu role-sferice, care funcționează până la 150 ˚C.

DIN 51502 clasificare: KP1.5N-20; ISO 6743 clasificare: ISO-L-XB(F)DIB1.5.

Q8 Rossini EP 2
Specificații:

Q8 Renoir EP 142 este o unsoare EP biodegradabila suprem universală, cu formulă special creată pentru
aplicații din medii naturale și sensibile, cum ar fi: medii de fermă și pădure, maritim, pescării și acvacultură,
locații pentru tratarea apei, cursuri de apă, baraje și ecluze, minerit, echipamente de construcție și
terasamente.

DIN 51502 KP2N-25; ISO 6743 ISO-L-XB(F)DIB2.

Q8 Rodin EP 415
Specificații:

Unsoare de calitate superioară, pe bază de săpun cu litiu, care conține disulfură micronizată de molibden
pentru protecție suplimentară la uzură. Este potrivită în mod special pentru aplicațiile foarte solicitante, cum
sunt îmbinările de viteză constantă. Este recomandată pentru lagăre de alunecare și de rostogolire foarte
solicitate, cuplaje etc.

DIN 51502 KP2H-18; ISO 6743 L-X-ABIB2.

Q8 Rodin EP 202
Specificații:

Unsoare universală pe bază de litiu, cu adăugarea unui aditiv EP pentru a oferi proprietăți excelente
anti-uzură pentru lagăre de alunecare și de rostogolire care funcționează în condiții dificile sau cu șocuri.
Unsorile Q8 Rembrandt EP permit o durată de funcționare îndelungată și oferă protecție la rugină
chiar și în prezența apei.

Este o unsoare cu complex de litiu, de calitate superioară, concepută pentru lubrifierea motoarelor electrice. Oferă
un nivel înalt de protecție la uzură, la rugină și oxidare și este potrivită pentru aplicații cu rulmenți de mare viteză.

DIN 51502 KP2N-30; ISO 6743 ISO-L-XCDHB2; DIN 51502 KP3N-30 ISO 6743 ISO-L-XCDEB3.

Q8 Rubens HT2
2

Specificații:

DIN 51502 KP2N-20; ISO 6743 ISO-L-XBDIB2.

Q8 Rubens PMS 222
2
Specificații:

2

2

2

2

Specificații:

O unsoare specială cu calciu și litiu, pentru aplicații din medii foarte umede și corozive. Temperatura de funcționare
poate varia între -20 ˚C și +130 ˚C. Este extrem de rezistentă la apă și prezintă o durată de funcționare îndelungată
chiar și în regim dificil de lucru.

DIN 51502 KP2.5K-20; ISO 6743 ISO-L-XBCHB2.5.

Q8 Ruysdael WR
2

O unsoare specială cu calciu și litiu, pentru aplicații în care combinația dintre sarcinile mari, vitezele lente și
evacuarea apei exclud utilizarea produselor convenționale. Aceste condiții există în industria grea, precum oțel și
fabrici de hârtie, prelucrarea betonului etc.

DIN 51502 KP2K-20; ISO 6743 ISO-L-XBCIB2.

Q8 Ruysdael SG
Specificații:

Unsoare EP universală, cu complex de litiu, pentru aplicații comune industriale și constructoare de mașini.
recomandată pentru lagăre de alunecare și de rostogolire foarte solicitate, din aplicațiile industriale. Potrivită și
pentru rulmenții de roți, de regim dificil, din echipamentele agricole și din echipamentele care funcționează la
temperaturi ridicate precum și pentru HGV și autobuze foarte solicitate. Temperatură de lucru cuprinsă între -30 ˚C
și +150 ˚C (200 ˚C pe perioade scurte).

DIN 51502 KP2N-20; ISO 6743 ISO-L-XBDIB2; DIN 51502, KP2N-30; ISO 6743, ISO-L-XCDIB2.

Q8 Ruysdael CL
Specificații:

Este o unsoare sintetică cu complex de litiu, de calitate Premium, concepută pentru lagăre de alunecare și de
rostogolire foarte solicitate, în condiții dificile. Potrivită pentru un domeniu mare, cuprins între -40˚C și +200 ˚C, cu
vârfuri de temperatură de până la 220 ˚C pe perioade scurte. Formula sa a fost creată pentru a oferi un nivel ridicat
de protecție la uzură, rugină și oxidare, stabilitate termică și rezistență la apă și la abur. Vâscozitatea uleiului de bază
este de circa 460mm²/s.

DIN 51502 KPHC2N-40; ISO-L-XEDIB2.

Q8 Rubens WB /b

Specificații:

Este o unsoare sintetică cu complex de litiu, de calitate Premium, concepută pentru industria hârtiei în care se
folosesc lagăre de alunecare și de rostogolire foarte solicitate, care funcționează în condiții dificile la capăt umed și
uscat. Potrivită pentru un domeniu mare, cuprins între -40˚ și +200 ˚C cu vârfuri de temperatură de până la 220 ˚C
pe perioade scurte. Formula sa a fost creată pentru a oferi un nivel ridicat de protecție la uzură, rugină și oxidare,
stabilitate termică și rezistență la apă și la abur.

DIN 51502 KPHC2N-40; ISO 6743 ISO-L-XDDIB2.

Q8 Rubens PMS 462

Specificații:

O unsoare cu complex de litiu, de calitate Premium, fabricată cu uleiuri de bază minerale și sintetice, pentru lagăre de
alunecare și de rostogolire foarte solicitați, care funcționează în condiții dificile și la temperatură ridicată.
Potrivită pentru un interval mare de temperatură, cuprins între -30 ˚C și +180 ˚C, cu temperaturi maxime de
până la 220 ˚C pe perioade scurte. Conține anti-oxidanți, inhibitori de rugină și aditivi anti-uzură și presiune
extremă, care îi permit o durată de funcționare îndelungată, o protecție excelentă la rugină, rezistență la apă
și stabilitate termică extrem de bună. Aplicabilă în echipamentele de prelucrare a asfaltului, industria oțelului
și a aluminiului, industria fabricilor de hârtie și presarea peleților.

Unsoare extrem de rezistentă la apă, cu o durată de funcționare foarte îndelungată. Ulei universal pentru ungerea
lagărelor de alunecare, cu bile și cu role, foarte solicitate, la temperaturi și viteze medii. Recomandată pentru
autovehicule, utilaje agricole, pompe de apă și mașini industriale. Deosebit de potrivită pentru utilizare în mediu
exterior.

DIN 51502 KPOK-20 ISO 6743 ISO-L-XBCIB0 DIN 51502 KP2K-20 ISO 6743 ISO-L-XBCIB2.
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lubrifianți pentru ghidaje
Lubriﬁanții pentru glisiere, așa cum sunt utilizați în
procesele de prelucrare metalurgică, trebuie să suporte
contracții, contaminare cu ﬂuide metalurgice pe bază
de apă, odată cu minimizarea rezistenței și a fricțiunii.
Produsele prezintă o performanță anti-uzură multifuncțională și aditivi de
îmbunătățire a adeziunii pentru a proteja menținerea în timpul perioadelor de oprire.

Q8 Wagner
32, 68, 100, 220

Q8 Wagner T
32, 68, 100, 220

Lubrifianții pentru glisiere Q8 Wagner au fost concepuți pentru glisiere și alte suprafețe glisante ale mașinilor-unelte,
cum sunt polizoarele, mașinile de frezat, ferăstraiele, etc. Q8 Wagner are o formulă cu uleiuri de bază minerale și
conține aditivi adezivi, anti-coroziune și anti-coroziune. Q8 Wagner are o rezistență excelentă la stropirea sub
presiune ridicată a fluidelor de tăiere pe bază de apă. Q8 Wagner este aprobat pentru specificațiile
Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 și P-53 și are un raport foarte bun de lipire și alunecare, de 0.78.
Lubrifianții pentru glisiere sunt creați pentru glisiere și alte suprafețe glisante ale mașinilor-unelte, cum ar fi
polizoarele, mașinile de frezat, ferăstraiele, etc. Q8 Wagner T este destinat clienților care preferă proprietăți
mai bune de lipire. Notă: agenții adezivi pot cauza blocarea filtrului și, în acest caz, trebuie utilizat
Q8 Wagner. Q8 Wagner T are o rezistență excelentă la stropirea sub presiune ridicată a fluidelor de tăiere pe
bază de apă. Q8 Wagner este aprobat pentru specificațiile Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 și P-53 și are
un raport foarte bun de lipire și alunecare, de 0.78.

lubrifianți pentru
unelte pneumatice
În afară de lubriﬁere, un lubriﬁant pentru unelte
pneumatice trebuie să și etanșeze, în timp ce previne
ruginirea, gumarea, lipirea și acumularea emulsiei.
Aditivii anti-uzură garantează o durată îndelungată de funcționare a
componentelor. Apa din sistem este purtată de lubriﬁant pentru a ﬁ scursă
cu succes în separatorul de ulei și apă.

Q8 Chopin
32, 46, 150, 220
Specificații:
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ISO 6743-11, categorie PAC-PBC

Unelte pneumatice și echipamente de găurit piatră cu protecție excelentă la uzură, rugină și coroziune, chiar
și în prezența apei condensate. Are o rezistență mare la efectul de spălare a apei prin ulei puternic.

produse complementare
Pentru a acoperi toată cererea de lubriﬁanți, sunt
necesare produse suplimentare.
Q8Oils are o gamă de produse complementare:

uleiuri de circulație
Uleiurile de circulație sunt luate în considerare atunci când apar aplicații hidraulice de regim ușor, aplicații cu angrenaje,
turbină și compresor.

Q8 Verdi
22, 32 , 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 550
Specificații:

Pentru turbine de hidrocentrală, sisteme portante, angrenaje cu regim ușor, sisteme hidraulice care nu
necesită proprietăți anti-uzură și sisteme de lubrifiere cu ulei ale compresorului pentru care nu sunt necesare
uleiuri speciale pentru compresor.

DIN 51524, Part 1, categoria HL (Hidraulic); DIN 51515, categoria L-TD (Turbine); DIN 51517 Partea 2, categoria CL (Angrenaje);
DIN 51506:2013, categoria VBL, VCL (compresor) (VCL este învechit în DIN 51506:2013).

fluide degresante
Fluidele degresante se utilizează pentru a curăța piese de lucru sau piese contaminate cu ulei sau unsoare.

Q8 Degreasing Fluid B

Fluid degresant pentru curățarea mașinilor, autovehiculelor și podelelor atelierelor (biodegradabil conform
testului în flacon închis OECD 301 D).

Q8 Degreasing
Fluid HFB

Un fluid degresant emulsionant, cu punct ridicat de aprindere, pentru curățarea mașinilor, autovehiculelor și
a podelelor atelierelor, cu putere mare de pătrundere a depunerilor uleioase de murdărie. Se poate aplica
nediluat și clătit apoi cu apă rece, fără să formeze gel. (biodegradabil conform testului în flacon închis
OECD 301 D).
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Despre Q8Oils
Q8Oils face parte din Kuwait Petroleum Corporation (KPC), una dintre cele mai mari companii de uleiuri
din lume. Cu 120 de ani de rezerve cunoscute și nivele de producție de țiței de 2.9 milioane de barili pe
zi, este clasiﬁcată al șaptelea cel mai mare producător de ulei din lume. Domeniul de activitate al KPC
cuprinde ﬁecare segment din industria hidrocarburilor: explorare internă și externă, producție, raﬁnare,
comercializare, comerț cu amănuntul, transport de produse petrochimice și maritim.
Susținută cu rezervele corporative semnificative ale companiei noastre mamă, Q8Oils este
o organizație de lubrifianți, complet integrată. Folosind uleiuri de bază de calitate
superioară, noi fabricăm o gamă vastă de uleiuri în fabricile proprii de mixare și am înființat
laboratoare europene de ultimă generație pentru dezvoltare și activitate de suport tehnic.
În prezent, lubrifianții Q8Oils sunt utilizați de clienți în peste 80 de țări din toată lumea.
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