
 

CARTER SY 
 
 

      Lubrifiere 
 
 
 
Ulei sintetic (pe bază de poliglicoli) pentru angrenaje închise. 
 

 
     

 

APLICAŢII 
Angrenaje închise. 

 
 
 
    

 
Specificaţii Internaţionale 
Constructori de 
echipamente 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recomandat pentru lubrifierea angrenajelor cu roţi dinţate şi melcate care funcţionează 
în cele mai condiţii severe (încărcări mecanice mari, şocuri mecanice, temperaturi 
extreme, ambianţe corozive). 

 
SPECIFICAŢII  

 
 DIN 51517 Partea 3 ⇒ clasa CLP  
 NF-ISO 6743-6 categoria CKS/CKT  
 DAVID BROWN 

  CMD 

AVANTAJE  Indice de vâscozitate foarte mare: stabilitate la forfecare. 
  Coeficient mic de frecare : o mai mare protecţie a componentelor neferoase, astfel încât 
angrenarea între coroana de bronz a roţii melcate şi a şurubului melcat, realizează o 
economie de energie cuprinsă între 5 şi 10% în comparaţie cu utilizarea unui ulei 
mineral. 

  Excelentă stabilitate termică: durată mare de funcţionare. 
  Excelente proprietăţi de extremă presiune şi anti-uzură. 
 Foarte bune proprietăţi anticorozive statice şi dinamice: (aditiv care acţioneză în fază de  

 vapori). 

 
 

 
MANIPULARE – IGIENĂ - SECURITATE 

 Uleiurile de bază poliglicolice, cum sunt la CARTER SY, nu sunt compatibile cu 
majoritatea uleiurilor minerale şi sintetice (PAO). 
 Ese necesara verificarea compatibilităţii cu componentele sistemului de angrenare 

(garnituri şi vopsele). 
 Pentru probleme de sanatate si securitate va rugam sa consultati fisele de securitate ale 

produselor. 
 

 
 

CARTER SY CARACTERISTICI METODE UNITĂŢI DE 
MĂSURĂ 150      220 320 460        680 

Densitatea la 15°C 

Vâscozitatea la 40°C 

Vâscozitatea la 100°C 

Indice de vâscozitate 

Punct de inflamabilitate V.O. 

Punct de curgere 

ISO 3675 

ISO 3104 

ISO 3104 

ISO 2909 

ISO 2592 

ISO 3016 

kg/m³ 

mm²/s 

mm²/s 

- 

°C 

°C 

1004     1004 

150        220 

23            34 

185          202    
230          230 

-33           - 30 

1003 

320 

50 

220 

230 

- 33 

1003    1002 

460       640 

71         95 

230       240 

230        230 

- 27       -27 
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. 
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial  
sau de la adresa www.quick.fds.com 
 
Acest docum ent reprezintă o traducere a specificaţiei uleiurilor pentru angrenaje închise CARTER SY. 

 Pentru conform itate,  Dir.r Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan 
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