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Продукт и приложение Описание Стандарти Виско-
зитети

Базово 
масло

GEAR SP

Смазка, която се предлага във 
всички стандартни вискози-
тети. Това масло е идеално, 
както за смазване на съедини-
тели и трансмисионни вериги 
в маслена баня,  така и за 
всички индустриални редук-
тори, редуктори и лагери със 
средни или тежки товари и 
работещи в широк скоростен 
диапазон.

• Високо ниво на защита сре-
щу ръжда и корозия 
• Добра стабилност по време 
на употреба 
• Не корозира бронзови ком-
поненти 
• Отлични миещи свойства 
• Ниска температура на про-
капване

AGMA 9500-E02 
API GL4
DAVID BROWN 
S1.53.101
DIN 51502 CLP EP 
DIN 51517 Teil 3
ISO 6743 CKD
US STEEL 224

 646
 668
 6150
 6220
 6320
 6460
 6680

Мине-
рално

1 МИНЕРАЛНИ МАСЛА ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
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Продукт и приложение Описание Стандарти Виско-
зитети

Базово 
масло

SYNDUS SP

Дълготрайно масло, под-
ходящо за всички видове 
индустриални редуктори и 
червячни предавки. Идеале-
но за използване при лагери 
под средни или тежки това-
ри, в широк температурен  и  
скоростен диапазон.

• Подобрени свойства при екс-
тремно натоварване • Изклю-
чително добра защита срещу 
ръжда и корозия 
• Изключително висок и много 
стабилен вискозитетен индекс 
• Отлична устойчивост на 
окисляване 
• Добра деемулгираща способ-
ност 
• Без разпенване

AGMA 9500-E02 
API GL4
DAVID BROWN 
S1.53.101
DIN 51502 CLP EP 
DIN 51517 Teil 3
ISO 6743 CKD
US STEEL 224

 646
 6150
 6220
 6460

Synthetic 
PAO

SYNDUS RE

Масло на основата на полиг-
ликол (PAG) с отлична термич-
на стабилност. Подходящо за 
смазване на индустриални 
редуктори, които работят при 
високи температури в стома-
нодобивната промишленост, 
ролки, каландри и др. Идеа-
лен продукт  за дълговечно 
смазване на малки зъбни 
колела и червячни предавки.

• Изключително добра термич-
на стабилност, която позво-
лява маслото да се използва 
непрекъснато до 200 ° C 
• Изключително ниска тенден-
ция за образуване на утайки
 • Висок вискозитетен индекс 
и ниска точка на прокапване, 
които гарантират ефективно 
смазване в широк температу-
рен диапазон 
• Високата устойчивост на  
екстремно натоварване и 
противоизносните свойства 
ограничават износването и 
амортизацията на оборудва-
нето.

ISO 6743 CKS
DIN 51517 4.3

 6150
 6220
 6460

Synthetic 
PAG

2 СИНТЕТИЧНИ МАСЛА  ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
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Продукт и приложение Описание Стандарти Виско-
зитети

Базово 
масло

ESCA Gear P

Високоефективно масло за 
редуктори на базата на PAO 
(полиалфаолефини). Отговаря 
на изискванията на FDA 21 
CFR 178.3570 и NSF H1. Про-
дукт, регистриран за процеси, 
при които може да възникне 
случаен контакт с храна.
Той е разработен с най-новите 
добавки, които гарантират 
изключителните характерис-
тики на високо  натоварване, 
изисквани в системите на 
редукторите.

• Устойчивост в приложения с 
големи натоварвания
• Добър топлообмен
• Без черен въглерод или леп-
кави отлагания при високи 
температури
• Повишена окислителна 
стабилност
• Удължава живота на оборуд-
ването

NSF H1
DIN 51517/3 CLP 
ISO 12925-1 CKT 
ISO 6743/6 -L-CKT 
KOSHER
HALAL

 6150
 6220
 6360
 6460
 6680

Synthetic 
PAO

ESCA Gear PG

Масло на основата на полиг-
ликол (PAG), което е предназ-
начено основно за приложе-
ния с червячни зъбни колела 
и / или вериги в хранител-
но-вкусовата промишленост.
Отговаря на изискванията 
на FDA 21 CFR 178.3570 и NSF 
H1. Продукт,  регистриран за 
процеси, при които може да 
възникне случаен контакт с 
храна.

• Удължени интервали за смя-
на на маслото
• Подобрени свойства против 
ръжда и оксидация
• Изключително добра устой-
чивост срещу срязване.

NSF H1 HALAL 
KOSHER

 6150
 6220

Synthetic 
PAG

3 МАСЛА ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 
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Продукт и приложение Описание Виско-
зитети

Базово 
масло

Syndus GR

Тази грес е създадена за смазване на 
редукторни кутии, работещи при високи 
скорости (редуктори на двигатели, елек-
трически инструменти и др.) и автомати-
зирани системи за централно смазване.
(Този продукт се предлага само при поис-
кване.)

• Изключителна устойчивост на окис-
ляване
• Добри свойства на прилепване към 
метални повърхности
• Неразтворима във вода
• Не се просмуква през хлабави уплът-
нения

 6000
 600

Синте-
тично

Grease EP/R

Grease EP / R са греси за „екстремно нато-
варване“, които предлагат високи нива на 
ефективност за всякакви цели (шарнири, 
карданни валове, оси, помпи, лагери и 
др.) и са особено подходящи за високи 
температури и много високи натоварва-
ния.

Класове 00 до 1 са особено подходящи 
за редуктори,  безстепенни/вариаторни 
трансмисионни системи (CVT),  системи 
за централно смазване и зъбни предавки.

• Многофункционален продукт
• Широк температурен диапазон на 
работа
• Добри прилепващи свойства
• Добри свойства при екстремно 
натоварване
• Добра помпаемост
• Добра водоустойчивост

 600
 60
 61
 62
 63

Мине-
рално

4 ГРЕСИ ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
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Продукт и приложение Описание Виско-
зитети

Базово 
масло

ZAHLIT LM22

Тази смазка е идеална за смазване на 
редуктори с умерена мощност и за лагери 
с пръстено смазване, които са подложе-
ни на високи температури от околната 
топлина.

• Изключително високи ЕР свойства за 
екстремно натоварване 
• Добра прилепваща способност 
• Водоотблъскващ продукт 
• Антикорозионно действие

 6320 Мине-
рално

Zahlit O

Това масло има изключително висок вис-
козитет и може да се използва най-добре 
като материал за обслужване на скорост-
ните кутии на задвижващите колела до 20 
m / s (периферна скорост) и трансмисион-
ните клетки. Подходящ е и за поддръжка 
на стоманени кабели, лагери с лагерни 
черупки, вериги, сачмени лагери, направ-
ляващи паралели и релси.
В допълнение, това масло осигурява до-
пълнителен слой против ръжда.

• Изключително висок EP характерис-
тики
• Добри прилепващи свойства
• Водоотблъскващ продукт
• Антикорозионно действие

 61500 Мине-
рално

5 СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
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Продукт и приложение Описание Виско-
зитети

Базово 
масло

Black G

Смазване за всички отворени зъбни коле-
ла, вериги и стоманени кабели, освен та-
кива в прашна или особено мръсна среда.
Специално масло, което образува полеп-
ващ филм, съдържащ графит и с изключи-
телно висок вискозитет.

• Осигурява пластичен, полусух филм, 
който е устойчив на изключително 
високи натоварвания
• Изключителни прилепващи свойства
• Водонепропусклив
• Антикорозионно действие
• Устойчивост на киселинни или физи-
ологични разтвори
• Безопасно смазване при голям тем-
пературен диапазон

 61 Мине-
рално

6 СПРЕЙ ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 
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ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Unil Lubricants работи в екслклузивно близко сътрудничество с голяма и високотехнологична лаборатория за из-
следвания. Тази лаборатория има търговска дейност и в областта на мониторинга. По този начин ние можем също 
така да предложим решения чрез активна поддръжка, които могат драстично да удължат живота на вашата машина.

Различни видове контрол на качеството

Всички смазочни продукти на  Unil са подложени на обширен контрол на качеството както преди, така и по време на 
производството. Ръководителят на производството взема проба от доставения суров продукт при получаванто му  
в нашата фабрика. Суровините се приемат и прилагат в производство само ако отговарят на всички предварително 
определени спецификации.

След производството на определен продукт се взема проба от производствения резервоар. Тази проба преминава 
подобни качествени тестове както първата проба, където се проверява нейния вискозитет при 40 ° C и 100 ° C, цвят, 
вискозитетен индекс, а също така и за съдържание на вода, фосфор, цинк, магнезий, калций и сяра . Освен това могат 
да бъдат наложени допълнителни критични тестове върху продукти, разработени за специфични приложения.
След пълнене на продуктите в по-малки опаковки като IBC или варели се взема трета проба. Тази проба преминава 
отново предходните тестове, за да се уверим, че се поддържа качеството от суровината до крайния продукт.

Допълнително обслужване

Клиентите на Unil Lubricants могат също да се възползват от опита на лабораторията. Извършвайки редовни анали-
зи, ще можете да извършвате проактивна поддръжка. Проактивният метод за поддръжка се фокусира върху при-
чините за износването и дефектите на машината. Тази стратегия позволява значителни икономии по отношение на 
поддръжката на машината, тъй като е възможно да се намесите, преди да се види проблем или дефект в машината. 
По този начин можем да удължим живота на механичните машини с до 20%.

Това не само гарантира, че получавате най-добрия продукт за вашата машина, но и че тя може да продължи да рабо-
ти непрекъснато, получавайки най-доброто внимание.

Ако искате да научите повече за нашите лабораторни дейности и техните анализи, моля, свържете се с Вашия пред-
ставител.
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гр. Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. “Хан Аспарух” № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666

office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.unil.bg

гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
 +359 888 669 666 и +359 883 380 666

tim97sofia@abv.bg

Bergensesteenweg 713 | BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. +32 (0)2 365 02 00 | Fax. +32 (0)2 360 01 12

info@unil.com | www.unil.com | @UnilLubricants

Официален вносител 
на Unil за България Unil.bg
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