
Pasta pre hydraulické kladivá Cat®

Mazací tuk na báze medi a grafitu

Vynikajúca ochrana aj pri opakovaných rázoch  
a extrémnych teplotách
Pasta pre hydraulické kladivá Cat (mazací tuk) má zloženie, ktoré znižuje trenie 
a predlžuje životnosť nástroja a puzdra v náročných podmienkach, v akých  
pracujú hydraulické kladivá. Pohyblivé časti kladiva vytvárajú svojou  
frekvenciou a silou rázov veľké trenie a extrémne teplo, ktoré dokáže  
spôsobiť zadretie klzných častí. Pasta pre hydraulické kladivá Cat  
je vyrobená z medi a grafitu, aby zaručila perfektnú ochranu proti  
oteru aj pri teplotách nad 1 093 °C.

Výhody

Účinok
•	 S receptúrou pre extrémne teploty a namáhanie
•	 Perfektná priľnavosť k povrchu, aj v prítomnosti vody

Ochrana
•	 Výrazne spomaľuje opotrebovanie
•	 Zabraňuje zadretiu
•	 Je extrémne stabilná a korózii vzdorná



Mazací tuk Cat ochráni celý váš stroj. 
Na dlhodobú ochranu ostatných častí stroja 
používajte mazací tuk Cat Ultra 5Moly.

Dlhá životnosť: Dlhú životnosť zaručuje 
vysokokvalitná komplexná zlúčenina 
sulfonátu vápnika s 5 % disulfidu molybdénu.

Odolnosť voči vode: Odoláva oplachu sladkou 
aj slanou vodou.

Znížené opotrebovanie komponentov: 
Odoláva mäknutiu a dlhodobo chráni diely pri 
vysokom tlaku a v aplikáciách s extrémnym 
zaťažením.

Ochrana proti korózii: Odoláva oxidácii 
a chráni kov proti hrdzaveniu. Nespôsobí 
koróziu a nepoškodí oceľ, ložiská z medených 
zliatin alebo bežné tesniace materiály.

Zdravie a bezpečnosť
Informácie o ochrane zdravia a životného 
prostredia a o bezpečnosti práce nájdete 
v Bezpečnostnom liste produktu (MSDS). 
Pred použitím produktu si prečítajte 
bezpečnostný list produktu (MSDS). 
Dodržujte primerané hygienické zásady. 
Kópiu MSDS v slovenskom jazyku Vám 
poskytne lokálny predajca CAT.

Objednávacie 
čísla

ručné 
mazanie

automatické 
mazanie

cartridge 390 g 130-6951 317-8491

vedro 5 kg 133-8807 317-8492

Predĺženie životnosti nástroja a puzdra
Hydraulické kladivá a iné nástroje pracujú v extrémnych podmienkach, 
čo môže spôsobiť rýchle opotrebovanie vodiacich puzdier. Pasta pre 
hydraulické kladivá Cat výrazne spomaľuje opotrebovanie tým, že vytvára 
ochrannú vrstvu, ktorá minimalizuje kontakt kovu na kov.

Pasta pre hydraulické kladivá Cat 
je navrhnutá podľa špeciálnej 
receptúry1, vďaka ktorej sa drží 
na povrchu dielov pri rázoch, 
vysokých teplotách a aj za mokra. 
Kým iné mazacie tuky za týchto 
podmienok stratia svoju funkciu, 
pasta pre hydraulické kladivá Cat 
zostáva neporušená a ďalej chráni 
komponenty kladiva.

Pasta pre hydraulické kladivá Cat

Pasta pre hydraulické kladivá Cat® vytvára 
ochrannú vrstvu medzi nástrojom a puzdrom.

Typické vlastnosti2

Farba Meď

NLGI Class 2

Typ stabilizátora Zlúčeniny hliníka

Typ oleja Minerálny

Pracovný rozsah -20 až 1 100 ˚C

Penetrácia (mm) 265 – 295

Viskozita pri 40 ˚C, cSt 350

4 Ball E.P. Weld Point (kg) 400

Bod odkvapnutia 260 ˚C
1 Pasta pre kladivá Cat (mazací tuk) je určená iba pre kladivá. Ak sa pasta pre kladivá Cat 

použije na iné zariadenia, môže dôjsť k ich poškodeniu.
2 Uvedené hodnoty sú typické a nemali by sa používať ako kvalitatívne parametre  

pre prijatie alebo odmietnutie produktu. Špecifikácie sa môžu zmeniť  
bez predchádzajúceho upozornenia.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT® PREDSTAVUJÚ 

SVETOVÚ TRIEDU PRODUKTOVEJ PODPORY.

Ponúkame vám správne diely a servisné riešenia  

na mieste a v čase, keď to potrebujete.

Celá sieť obchodného zastúpenia Cat s odborne 

vyškoleným personálom vám pomôže dosiahnuť 

maximálnu návratnosť vašej investície.
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