
A-Grease
Plastická maziva 
pro zemědělství
Specializovaná řada plastických maziv A-Grease je  vyvinutá pro potřeby zemědělských zařízení 
používaných v různých podmínkách a prostředích.

A-Grease
Complex HV 2

Víceúčelové, velmi výkonné 
plastické mazivo na bázi 
komplexu lithiového mýdla 
odolného vůči vysokým 
teplotám a extrémním 
tlakům. Toto mazivo je 
vhodné zejména k mazání 
zařízení, která musí pracovat 
v náročných podmínkách.

A-Grease
Fil EP 2

Přilnavé víceúčelové mazivo 
s lithiovým/vápenatým 
mýdlem a vlastnostmi pro 
použití při extrémním tlaku. 
Toto plastické mazivo je 
obzvláště vhodné pro použití 
v zemědělství, a to i za 
přítomnosti vody a prachu*.

A-Grease
Classic

Víceúčelové mazivo pro 
všeobecné použití. Toto 
mazivo je vhodné pro 
všechny aplikace bez 
zvláštních omezení.

• Bezpečnost: Vynikající 
mechanická a tepelná 
stabilita pro mazání 
při vysokém zatížení 
a vysokých teplotách.

• Efektivita: Jedno plastické 
mazivo pro všechny vaše 
potřeby

• Optimalizace: Snížené 
náklady na údržbu díky 
složení s komplexem  
lithiového mýdla

• Vynikající přilnavost díky 
lepivosti

• Zvýšená odolnost proti 
vyplavení vodou

• Aditiva proti extrémnímu 
tlaku a opotřebení, vhodné 
i na mazání naložených 
strojů.

• Vynikající poměr kvalita/
cena

• Vynikající mechanická 
stabilita během provozu

• Ideální pro všechny 
standardní mazací operace

Mezinárodní specifikace:  
ISO 6743-9: L-XBEHB 2  
DIN 51502: KP2P-30

Mezinárodní specifikace:  
ISO 6743-9: L-XBCEB 2  
DIN 51502: KP2K-25

Mezinárodní specifikace:  
ISO 6743-9: L-XBCEB 2  
DIN 51502: KP2K-20

MECHANICKÁ STABILITA TEPELNÁ STABILITA ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ PŘILNAVOST

Mažte pravidelně   
(užitečný tip: mažte 
méně, ale častěji)

Řiďte se pokyny uvedenými 
v příručce pro údržbu vydané 
výrobcem zařízení

Všechny dotčené 
díly promazávejte 
rovnoměrně

Před aplikací 
maziva očistěte 
maznice. 

Chcete-li získat doporučení na 
míru, obraťte se na kontaktní osobu 
společnosti TotalEnergiesM
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