
Objavte ten rozdiel
Vďaka močovinovému zahusťovadlu a inhibítorom korózie 
zaručuje mazací tuk Cat® pre valivé ložiská vynikajúce 
lubrikačné vlastnosti guličkových a valčekových ložísk v širokom 
rozsahu prevádzkových teplôt. Mazací tuk Cat pre valivé ložiská 
vyvinula, odskúšala a schválila spoločnosť Caterpillar, takže 
zaručuje najvyššiu kvalitu, rovnako ako všetky originálne 
náhradné diely Cat.

Parametre pre vysoké zaťaženie	–	Zaručuje	vynikajúci	stupeň	
ochrany	pri	vysokých	otáčkach	(10	000	ot/min	a	viac)	a	vysokých	
teplotách	(160	°C/320	°F).

Dlhá životnosť komponentov – Odolnosť vysokým  
teplotám zaisťuje lepšiu ochranu, čím sa znižuje  
rýchlosť opotrebovania dielov.

NLGI Grade 2Vhodný pre vysokootáčkové guličkové a valčekové ložiská

Mazací tuk Cat® 
pre valivé ložiská



OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT 
PREDSTAVUJÚ SVETOVÚ TRIEDU 
PODPORY PRODUKTOV.

Ponúkame vám správne diely a servisné 
riešenia na mieste a v čase, keď to potrebujete.

Sieť obchodných zastúpení Cat s odborne 
vyškoleným personálom dokáže udržiavať 
váš strojový park prevádzkyschopný, pre 
maximálnu návratnosť vašich investícií. 

BUILT FOR IT.™

PEHJ0405
www.cat.com 
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Mazací tuk Cat® pre valivé ložiská

Typické vlastnosti

NLGI 2 

Farba Modrá 

Rozsah prevádzkových teplôt, °C -20 až +160  

Rozsah prevádzkových teplôt, °F -4 až +320  

Základný	olej	 Minerálny 

ASTM	D445	Viskozita	základného	oleja	pri	40	°C,	mm2/s	 115  

ASTM	D445	Viskozita	základného	oleja	pri	100	°C,	mm2/s	 12,2  

Zahusťovadlo	 Polymočovina 

ASTM	D2265	Bod	odkvapnutia,	°C	 270	

ASTM	D217	Penetrácia	60,	mm/10	 280 

ASTM	D1743	Odolnosť	proti	korózii	 Vyhovuje  

ASTM	D4048	Korózia	medi	 1b  

ASTM	D1264	Vyplavenie	vodou	pri	79	°C,	hmot.	%	 1,9	
 
Uvedené hodnoty sú typické a nemali by sa používať ako kvalitatívne parametre pre prijatie alebo odmietnutie produktu.
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poradca pre výber mazacieho tuku 

* Všetky teploty sú prevádzkové teploty

Mazací tuk Cat pre extrémne aplikácie 1 
NLGI 1

(-20 až 140 ºC/-4 až 284 ºF)
S prísadou 5 % molybdénu

Mazací tuk Cat pre extrémne aplikácie v púšti  
NLGI 2

(teploty do 140 ºC/284 ºF)
S prísadou 5 % molybdénu

Univerzálny mazací tuk Cat  
NLGI 2

(-20 až 140 ºC/-4 až 284 ºF)
S prísadou 3 % molybdénu

Mazací tuk Cat pre extrémne aplikácie 2 
NLGI 2

(-15 až 140 ºC/+5 až 284 ºF)
S prísadou 5 % molybdénu

Mazací tuk Cat pre extrémne aplikácie  
v arktických podmienkach  –  NLGI 0.5

(teploty do -50 ºC/58 ºF)
S prísadou 5 % molybdénu

Viacúčelový mazací tuk Cat 1 
NLGI 2

(-20 až 140 ºC/-4 až 284 ºF)
Bez prísady molybdénu

Mazací tuk Cat pre valivé ložiská 1 
NLGI 2

(teploty nad -20 ºC/-4 ºF)
Bez prísady molybdénu

Pracovné  
podmienky

 Vysoká záťaž
a vysoké otáčky

Stredná záťaž
a stredné otáčky

Nízka záťaž
a nízke otáčky

Nízka záťaž
a vysoké otáčky

Vysoká
teplota

Nízka
teplota

Odporúčané použitie
Mazací tuk Cat pre valivé ložiská je vhodný 
pre vysokootáčkové guličkové a ihlové 
ložiská v aplikáciách, ako sú:
•	elektromotory
•		pohony	ventilátorov
•	štartéry

•	alternátory
•	generátory

Tiež	sa	môže	používať	v	automobiloch	
a priemyselných aplikáciách, zvlášť tam, 
kde zariadenie pracuje s prestávkami 
a v náročných podmienkach.

Zdravie a bezpečnosť
Informácie o ochrane zdravia a životného 
prostredia a o bezpečnosti práce nájdete 
v Bezpečnostnom liste produktu (KBÚ). 
Pred použitím produktu si prečítajte 
bezpečnostný list produktu (KBÚ). Dodržujte 
primerané hygienické zásady. Kópiu KBÚ 
nájdete na stránke www.zeppelin.sk.


