Mazivá NTN-SNR: riešenie na každú požiadavku
Vazelíny a oleje NTN-SNR boli špeciálne vyvinuté, aby vyhovovali každej z vašich aplikácií. Prinášajú vám výhodu počas doby životnosti ložísk.
Naše mazivá sú k dispozícii v rôznych baleniach v závislosti od druhu:
• 400 g náplň
• 1 kg krabica
• 5kg alebo 23kg vedierko
• 50 kg alebo 190 kg sud
• jednobodové mazacie zariadenia (ready/drive/smart) a viacbodové mazacie zariadenia.

Vazelíny
• UNIVERSAL: mazací tuk na všeobecné použitie pre priemyselné a automobilové aplikácie. Tuk UNIVERSAL je k dispozícii v rôznych
baleniach. Verzia UNIVERSAL+ je určená na použitie vo viacbodových mazacích zariadeniach.
• HEAVY DUTY: vysokokvalitný tuk pre intenzívne použitie v ťažkom priemysle. Tuk HEAVY DUTY je dostupný v rôznych baleniach.
Verzia HEAVY DUTY+ je navrhnutá pre použitie v jednobodových mazacích zariadeniach.
• VIB: mazivo pre súčiastky, ktoré sú vystavené veľkým nárazom alebo vibráciám. Tuk VIB je k dispozícii v rôznych baleniach, vrátane
balení pre jednobodové mazacie zariadenia.
• HIGH TEMP: Ideálne mazivo pre dlhodobé mazanie a pri vysokých teplotách. Tuk HIGH TEMP je k dispozícii v rôznych baleniach
vrátane balení pre jednobodové mazacie zariadenia..
• ULTRA HIGH TEMP: mazivo pre dlhodobé mazanie a pre akýkoľvek typ ložiska vystaveného extrémnym teplotám. ULTRA HIGH
TEMP je k dispozícii iba v kazetách s hmotnosťou 800 g.
• FOOD AL: viacúčelový mazací tuk pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Tento typ maziva je k dispozícii v rôznych baleniach.
Verzia FOOD je určená na použitie vo viacbodových mazacích zariadeniach. FOOD a FOOD AL sú v súlade s odporúčaniami NSF-H1
(National Sanitation Foundation / H1: občasný kontakt s jedlom) a môžu sa použiť tam, kde je technicky možný náhodný kontakt s potravinami.
• HIGH SPEED+: mazivo s nízkou teplotou pre veľmi vysoké rýchlosti. HIGH SPEED je k dispozícii iba v krabiciach s hmotnosťou 1 kg.

Oleje: - CHAIN OIL: syntetický olej určený pre priemysel, na mazanie všetkých typov kanálov (vrátane tých, ktoré pracujú vo
vysokoteplotnom prostredí). CHAIN OIL je určený len na použitie v jednobodových mazacích zariadeniach (Ready/Smart/Drive).
• FOOD CHAIN OIL: syntetický olej pre potravinársky a farmaceutický priemysel, v súlade s odporúčaniami NSF-H1 (National Sanitation
Foundation / H1: príležitostný kontakt s potravinami). FOOD CHAIN OIL je k dispozícii iba pre jednobodové mazacie zariadenia Ready.

