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 УПОТРЕБА 

 Висококачествена многофункционална грес 

За смазане на ролкови лагери, колена, главини, шарнири, кардани, кабели .... 
 Подходяща за  всички видове техника, работеща при нормални или тежки натоварвания.  

Автомобили, мотоциклети, морски съдове, транспортна техника, строителна инженерна техника,  
индустриални и селскостопански машини ...Особено ефикасна при най-екстремни натоварвания:  
висока температура, тежки натоварвания, влага, вибрации и/или продължителна непрекъсната  
употреба. 

 Употреба при температура:от -30°C/ -22°F до +150°C / +302°F продължително и до +200°C / +392°F в 
 

пикови моменти.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Многофункционална грес, формулирана  със синтетични базови масла и  сложен литиев сапун, с 
добавка  за  налягане, анти-износване, анти-окисление и анти-корозия. 

ПРЕДИМСТВА НА  MOTUL TECH GREASE 300 

- Отлично ипълнение за висока температура, точката на течливост по- висока от +260°C / +500°F  
позволява продължителна употреба до 150 ° C / 302 ° F и временно при +220°C / +428°F, далеч по-
висока от класическите греси. 
- Голяма продължителност на живота в сравнение с класическите литиеви смазки. 
- Отлични свойства в студено състояние: течливост при -30 ° C / -22 ° F. 
- Устойчивост на тежки натоварвания благодарение на  своята висока производителност  при 
високо натоварване и добавката против износване. 
- Много висока устойчивост на вода, корозия и ръжда. 
- Подсилено прилепване. 

Сигурност и намаляване на разходите по поддръжката 

Одобрение  DIN 51502 : KP 2 P-30 
 

PROPRETIES   

Цвят Визуално Зелен 

Консистенция DIN 51 818 NLGI 2 

Сапун  Литиев комплекс 

Пропускливост - 60 цикъла ASTM D217 265 / 295 x10-1 mm 

Точка на течливост ASTM D2265 >260°C / >500°F 

 EMCOR IP 220 0 / 0 

Тест FAG FE-9  DIN 51 821 F50 > 100 hr при 150°C (302 °F) 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи 
условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 
33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 07/09 

 


