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VOITELURASVAT	


Morris K2EP Lithium Complex - Tappi ja Laakerirasva 
K2EP on korkealuokkainen monikäyttöinen litiumkompleksirasva, tuote soveltuu teollisuuden ja	

autoteollisuuden eri kohteisiin. K2EP on erittäin hyvin kiinni tarttuva rasva, ja tarjoaa suorituskykyä.	

Pidennetyt voiteluvälit, vaikeissa olosuhteissa ja erilaisissa käyttökohteissa.	

Ominaisuudet	

• Erinomainen mekaaninen kestävyys takaa pitkät voiteluvälit.	

• Erinomainen hapettumiskestävyys tarjoaa luotettavaa voitelua korkeissa lämpötiloissa.	

• EP-lisäsineistus takaa korkean paineenkeston ja vahvan voiteluainekalvon.	

• Hyvä korroosionkestävyys suojaa komponentit vaikeissa olosuhteissa hapettumiselta ja ruosteelta.	
!
K2EP on kehitetty pyöriville ja liukuville laakereille. Monikäyttöinen rasva; Henkilöautot, pakettiautot,	

kuorma-, linja-autot ja rakennuskoneet kuten puskutraktorit, kaivinkoneet ja maansiirtoautot, joissa se antaa	

erinomaisen suorituskyvyn, mitä tämän päivän voiteluaineilta odotetaan.	

Suositellaan myös käytettäväksi teollisuuden laitteille jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa.	

Tuubi 400g	

Pakkaus 36 x 400g	

Viskositeetti NLGI 2	

Väri: Punainen	

Käyttölämpötila-alue -20 º C +150 ° C	
!
	


Morris K42EP Lithium Monikäyttörasva 
Korkealaatuinen monikäyttöinen voitelurasva iskukuormitukselle ja täriseviin olosuhteisiin.	

Tuotetta voidaan käyttää laajasti eri kohteissa, teollisuudessa ja ajoneuvo käytössä.	

Ominaisuudet	

• Erinomainen paineenkesto ja kulumista estävä voiteluominaisuus.	

• Korkea korroosiosuoja.	

• Multi-purpose rasva erityisen vaativiin kohteisiin.	
!
Litiumrasvat soveltuvat kaikille ajoneuvoille. Monikäyttörasvaa tarvitaan pyörien laakereiden 	

ja alustan voiteluun. 	

Kaikki nämä rasvat soveltuvat erityisesti voitelu raskaankaluston laitteiden, kuten	

kuorma-autojen, puskutraktorien, kaivinkoneiden, joissa komponentit joutuvat jatkuvasti 
tekemisiin raskaille kuormille ja tärinälle alttiiksi.	

Tuubi 400g	

Pakkaus 36 x 400g	

Viskositeetti NLGI 2	

Väri: Ruskea	

Käyttölämpötila-alue -20 º C +140 ° C	
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TECSOL COMPLEX LITHIUM 
Lithium complex pohjainen EP lisäaineistettu, hyvin kiinnitarttuva, pitkävaikutteinen	

voitelurasva. Complex Lithum antaa hyvän suojan hapettumista ja korroosiota vastaan.	
!
Käyttökohteita: rasva soveltuu erityisesti raskaasti kuormitettujen Laakereiden rasvaukseen,	

esimerkiksi liikuvan kaluston pyöränlaakereihin. Complex Lithum soveltuu	

kiinnitarttumisominaisuutensa ansiosta käytettäväksi myös tapeissa.	

Käyttölämpötila: -30…+160	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18 kg / 50kg	

	


TECSOL RED-ROCKY 
Vedenkestävä calsiumsaippua-perustainen voitelurasva.  Red-Rocky on pitkävaikutteinen,	

edullinen ja säästää käyttökohteita sitkeytensä ansiosta.	

Tuote sopii erityisen hyvin liukulaakereille ja liukupuomivoiteluun.	
!
Käyttökohteita: Tapit, liukulaakerit, liukupuomit, vaijerit, kaivinkoneet ja traktorit.	

Käyttölämpötila: -25…+90	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18 kg / 50 kg	
!
	


TECSOL MULTI FORREST 
Lithium/calsium perustainen voiteluvaseliini. Multi Forest on hyvin kiinnitarttuva ja	

pitkäikäinen, merivedenkin kestävä rasva. 	

Multi forest omaa hyvän hapettumis- ja korroosiosuojan antavat ominaisuudet.	
!
Käyttökohteita: laakerit, liukulaakerit, potkuriakselit, liikkuvan kaluston alustat,	

maansiirto- ja metsäkoneet.	

Käyttölämpötila: -25…+130	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18 kg 	
!
	


TECSOL MULTI GR 
Lithiumilla saennettu, hyvän hapettumis- ja korroosiosuojan antava voitelurasva.	

Multi GR on erittäin hyvin kiinnitarttuvaa.	
!
Käyttökohteita: Rasva soveltuu yleisvoiteluun niin teollisuudessa kuin muuallakin.	

Käyttölämpötila: -25…+120	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18 kg / 50 kg / 180 kg	
!!!
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ARCOS B1 AVOHAMMASRASVA 
Puolisynteettinen avohammaspyörä- ja vasararasva raskaaseen käyttöön.	

Sopii myöstalvikäyttöön. Erittäin hyvät vedenkesto- ja korroosionesto-ominaisuudet.	

Ei sovi vierintälaakereille.	
!
Käyttökohteita: Sopii erittäin hyvin avohammaspyöriin ja hydraulivasaroihin.	

Käyttölämpötila: -30…+150	
!
Pakkauskoot: 400g / 18kg / 50kg	
!
	


TECSOL MULTI SYNTETIC 
Synteettinen Lithiumkomplex seosteinen voitelurasva pitkäaikaiseen voiteluun.	

Kestää korkeita lämpötiloja ja pintapaineita.	
!
Käyttökohteita: laakerit, liukupinnat, akselit, vaijerit ja ketjut.	
!
Käyttölämpötila: -34…+220	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18kg	
!
	


TECSOL MULTI H1 
Voitelurasva elintarviketeollisuuteen. Täyttää FDA H1 luokituksen. Ei sisällä mineraal-
iöljyjä,	

100% synteettinen, ei koksitu. Sisältää PTFE:tä - Teflonia.	

Kestää erinomaisesti kuumaa-, kylmää- ja suolaista vettä	

(vedenkestotesti: 500h vedenkesto 100%). 	

Kemiallisesti reagoimaton, soveltuu kaikille pinnoille.	
!
Käyttölämpötila -40...+300 C. Erittäin hyvä korroosion esto.	

Erittäin hyvä pintapaineen kesto (nelikuulatesti 210kg).	
!
Pakkauskoko 20 x 400g	


TECSOL MULTI X-EP 
Calsiumsulfonaatti-complex pohjainen voitelurasva. Erityisesti raskaaseen käyttöön.	

Hyvät korroosionesto- ja vedenkesto-ominaisuudet.	

Erittäin hyvä paineenkesto, 4-kuula testi yli 800kg.	
!
Käyttökohteita: Multi X-EP voitelurasva sopii kuula-, rulla- ja liukulaakereille.	

Käyttölämpötila: -30…+150	
!
Pakkauskoot: 400 g / 18 kg / 50 kg	
!!
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TECSOL MULTI CL2X 
Calsiumilla saennettu monikäyttörasva kylmiin ja vetisiin olosuhteisiin.Multi CL2X	

on rasva jonka kylmänkesto- ja vedensieto-ominaisuudet on viety huippunsa.	

Multi CL2X täyttää Naton G.403 ja Englannin standardilaitoksen standardin 91-27/1.	

Rasvassa on hyvät korroosion- ja hapettumisenestoaineet.	
!
Käyttökohteet:Laivat, rautatievaihteet, opastimet, hiihtohissit jne.	

Käyttölämpötila: -54…+95	
!
Pakkauskoot: 400 g	

	


TECSOL KESKUSPAINE VOITELURASVA KPV.00 
Keskuspainevoitelurasva KPV 00 on saennettu korkean sulamispisteen omaavalla	

kalsiumsaippualla. KPV.00 sisältää korkeapainelisäaineita (EP), hapettumisen- ja	

korroosion estoaineita sekä alentaa kulumista voitelukohteissa. Tuote on suunniteltu	

erityisesti käytettäväksi sekä kylmiin että vedelle alttiisiin olosuhteisiin. KPV.00 on	

suunniteltu erityisesti keskusvoitelulaitteisiin, jotka toimivat NLGI 00-luokan	

(puolijuokseva) rasvalla. KPV.00:lla on safematicin suositus -35 C.	

Käyttölämpötila: -60…+100	
!
Käyttökohteet: Keskusvoitelurasvoina metsätyökoneissa, ajoneuvokalustossa,	

työkoneissa ja teollisuuden keskusvoitelulaitteissa.	
!
Pakkauskoot: 18kg / 180kg
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