
#285 Pro-X 800 er en vandresistent, calciumsulfonatkomplex- 
fedt. En højtryksfedt  l applika  oner med chockbelastning, tryk, 
lave omdrejninger eller i applika  oner med forekomst af vand.

TRYK & LAVE OMDREJNINGER
Pro-X 800 er en vedhæ  ende fedt 
 l lejer med lave has  gheder og  l 

bøsninger som udsæ  es for stød- og 
chockbelastninger,  l køretøjer, indu-
stri, skov-, landbrug- og entreprenør-
maskiner. 

VANDFAST
Pro-X 800 er en calciumsulfonat-
komplex fedt med ekstra høj vandre-
sistens  l brug i våde og 
ætsende miljøer.

CENTRALSMØRING
Pro-X 800 er enestående  l central-
smøring. Anbefales NLGI 2, skal 
skal NLGI 0 anvendes ved vinter  d 
for at sikre op  mal pumpbarhed.

RESISTENS MOD UDTØRRING
Pro-X 800 er særligt resistent mod 
udtørring i smørekanaler og er ud-
viklet  l at forhindre at baseolien ad-
skilles fra fortykkelsesmidlet således 
at fedten undgår såkaldt "blødning". 

OMDREJNINGER I LEJER
Pro-X er udelukkende  l laveom-
drejninger i lejeapplika  oner p.g.a. 
beseoliens høje viskositet og den 
kra  ige vedhæ  ning.

SPECIFIKATION
NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 
6743, ISO-L-XCBFB0.
NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20,
ISO 6743, ISO-L-XBCIB2.

FORDELE
• Høj vedhæ  ning
• Lav udpresning
• Vandresistent
• Oxida  onsstabil
• Meget god termisk stabilitet
• Højt droppunkt
• God pumpbarhed
• Enestående i centralsmøring
• NLGI 2 (Sommer)
• NLGI 0 (vinter)

ANVENDELSESOMRÅDER
Rullelejer . Kuglelejer . Ledlejer .
Glidelejer . Bøsninger . Chassidele 
Transport .  Entreprenør . Land-
brug . Skovbrug . Industri . Ma-
rine. m.m. 

BRANCHER
Industri . Entreprenør . Landbrug 
Skovbrug . Marine og træpillein-
dustri 

Transparent rød
#0 & #2
800Cst
Calciumsulfonat-
komplex 
Paraffi  nsk mineral
+90 - +120°C
300 kg (weld load)
#0 -30°C  l +90°C
#2 -20°C  l +120°C
180, 50 & 18kg,
400g patron
400g skruepatron
285 

PRO-X 800
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VANDRESISTENTVANDRESISTENT

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Fortykker :

Baseolie:
Droppunkt:

Four ball test :
Arbejdstemp :

Emballage :

Art.nr :

1616

FoFoFoFFoFF
AAAAAm-m----

ppppp.g.g.g.ggggg.a.a.a.aa.a.a.a....
dedeeennnnnnnn

SSSSSOOOOO

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk


