
                                                                                                         
 
 
                                                                              
 
 

PRŮMYSLOVÉ P ŘEVODOVÉ OLEJE  
 
 

ADDINOL GEAR OIL CKT 68, 100, 150, 220, 320, 460  
 
 
POPIS PRODUKTU 
 
ADDINOL Gear Oils CKT jsou plně syntetické převodové oleje 
s vynikajícími deemulgačními vlastnostmi na bázi syntetických 
složek (PAO) a aditiv bez obsahu zinku. 
 
POUŽITÍ 
 
• Výborn ě se hodí pro všechny typy aplikací, kde jsou vyžado 

vány plně syntetické převodové oleje typu CLP s dlouhodobými 
vlastnostmi.   

• Pro uzavřené převodovky mazané broděním nebo 
centrálním mazacím systémem.   

• Zvlášt ě se hodí při zvýšených požadavcích na vysoko- 
a nízkoteplotní chování (-30°C až +120°C).   

• Zajišťují spolehlivé a bezpečné mazání vysoce zatížených 
ložisek, spojů, tlakových šroubení a čelních a šnekových p 
řevodů také při teplotních maximech až 150°C.  

 
POZNÁMKA  
 
Volba vhodné viskozity závisí na rozsahu použití, pr ovozních 
podmínkách a p ředpisech výrobc ů daného zařízení. V porovnání s 
konvenčními oleji klasifikace CLP, které jsou na bázi miner álního  
oleje, je v případě požití olej ů řady ADDINOL Gear Oils CKT značně 
prodloužen vým ěnný interval v p řevodovkách a cirkula čních 
systémech s teplotou v olejové vaně nepřesahující 90°C.  

 
 
SPECIFIKACE  
 
Splňují specifikaci:  
• DIN 51517-3 (CLP) 

 
 
Splňují náro čné požadavky spole čnosti 
FLENDER na pr ůmyslové p řevodové oleje.  
 
 
Viskozitní t řídy odpovídají klasifikaci: 
• ISO 3448 
• DIN 51519 

 
 
BALENÍ  
 
Dodávány řpevážn ě v sudech a 20 l balení.  

 
VLASTNOSTI  VÝHODY A P ŘÍNOSY 
 
• Výborné deemulgační schopnosti, nízká tendence k p 
ěnění, dobrá odlu čivost vzduchu  
 
• Vysoká ochrana p řed důlkovou korozí  
 
• Ochrana proti korozi  

 
• Vysoký viskozitní index, výborné viskozitn ě-teplotní chování  
 
• Výborná odolnost proti stárnutí  
 
• Mísitelný s minerálními a esterovými p  řevodovými oleji  
 
• Na bázi vysoce kvalitních pln ě syntetických základových olej ů  

 
• Ú činná ochrana proti tvorb ě pěny  
 
• Ideální ochrana řtecích pár ů  
 
• Velmi dobrá ochrana mazaných díl ů zařízení 
při nižších nákladech na provoz a údržbu  
 
• Vhodný pro vysoko- a nízkoteplotní 
použití, multigrádové vlastnosti  
 
• Dlouhá životnost olejové nápln ě  
 
• Možnost bezproblémového p řechodu na  
převodové oleje ADDINOL  
 
• Možnost celoživotní nápln ě 
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