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Designação Óleos de alta performance para engrenagens / múltiplas aplicações baseados em óleo mineral e na Tecnologia KlüberComp Lube

Benefícios para a sua 
aplicação

Os óleos atendem os requisitos de acordo com a norma DIN 51517-3, CLP. A lubrificação de engrenagens correspondentes pode ser 
mudada para os óleos Klüberoil GEM 1 N sem a consulta prévia com o fabricante sempre que observadas a condições gerais de uso.

A Tecnologia KlüberComp Lube envolve a seleção de matérias-primas de alta qualidade e consulta individual e serviços prestados pela 
Klüber, garantindo uma lubrificação de alta performance dos diferentes componentes da caixa de engrenagens.

Os óleos Klüberoil GEM 1 N a paritr da viscosidade ISO VG 150 API GL-4 oferecem alta resistência à carga scuffing. As engrenagens são 
suficientemente protegidas contra o scuffing mesmo em altos picos de cargas, vibrações e oscilações.

A alta resistência dos óleos contra o micropitting de acordo com FVA 54 GFT ≥10 oferecem proteção suficientes às engrenagens que 
estão sujeitas a altas cargas e que normalmente estariam suscetíveis a este tipo de dano.

A boa proteção ao desgaste tanto das engrenagens quanto dos rolamentos garante que o tempo de vida calculado dos componentes 
lubrificados seja alcançada, diminuindo custos de manutenção e reparo.

Vida útil prolongada em comparação a óleos minerais convencionais devido à excelente resistência ao envelhecimento e oxidação das 
matérias primas selecionadas; assim intervalos de podem ser estendidos e os custos de manutenção reduzidos.

Baixa tendência de formação de espuma como comprovado no teste Flender de espuma, permitindo operação das
engrenagens livre de problemas e vazamentos.

Selos da Freudenberg fabricados em 72 NBR 902, 75 FKM 858 e 75 FKM 170055 são resistente ao Klüberoil GEM 1 N.
Vazamentos e contaminações são prevenidos.

Aprovados por Siemens (Flender), Siemens Geared Motors, FLSmidth MAAG Gears, SEW Eurodrive, Getriebebau Nord, lenze Gears, 
Stöber Antriebstechnik, ZAE Antiebssysteme, Moventas, Bonfglioli etc.

Descrição

Os óleos Klüberoil GEM 1 N são óleos para engrenagens e múltiplas aplicações à base de óleos minerais selecionados com alta resistên-
cia à oxidação.
Possuem alta resistência ao scuffing e ao micropitting como previsto na FVA 54.
As boas características antidesgaste dos óleos Klüberoil GEM 1 N também foram comprovadas em rolamentos no equipamento de 
testes para engrenagens, segundo a norma FE 8.

Aplicação

Os óleos Klüberoil GEM 1 N foram especialmente desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens cônicas, retas, hipóides e planetári-
as sujeitas a altas cargas. Tais engrenagens são frequentemente encontradas na indústria eólica, aço, mineração e açúcar.
Os óleos Klüberoil GEM 1 N também são utilizados para a lubrificação de engrenagens sem-fim convencionais como definido na norma 
DIN 3996.
Também podem ser utilizados para a lubrificação de mancais e rolamentos, todos os tipos de acoplamentos dentados, correntes,  
guias, articulações, fusos e bombas.

Notas de aplicação

Os óleos Klüberoil GEM 1 N podem ser aplicados por imersão, circulação ou pulverização.
O uso de alimentadores de óleos, pinceis, aplicação por gotejamento ou sistemas de lubrificação centralizada também é possível.
Quando utilizados em sistemas automáticos de lubrificação, por favor observe as instruções do fabricante referente à viscosidade 
máxima permitida para bombeamento.
Lubrificantes de baixa viscosidade também podem ser aplicados por lubrificação por neblina. Deve-se notar que elastômeros fabrica-
dos por um ou diversos fabricantes podem comportar-se diferentemente; portanto testes de compatibilidade devem ser conduzidos.

Seleção da 
viscosidade

Para a determinação da viscosidade do óleos base para engrenagens, seguir as instruções do fabricante. Somente para aplicações 
onde as instruções do fabricante não estão disponíveis, a viscosidade adequada pode ser determinada através da norma DIN 51 509. 
Para determinar a viscosidade correta para rolamentos, por favor siga as instruções do fabricante.
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