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IP AUTOGREASE CR S  

 

 
ОПИСАНИЕ  

Серия греси от най-висок клас, разработени на база на сапун на Литиев Комплекс (като 
сгъстител), формулирани с висококачествени парафинови минерални базови масла и пакет 
антиоксидантни, антикорозионни, противоизносни присадки и функционални полимери. 
Многофункционални, от последно поколение, с по-голяма устойчивост към високи 
експлоатационни температури, към отмиване с вода и механични сили на срязване 
(вибрации), гресите притежават подобрени експлоатационни характеристики (които не се 
срещат при традиционните многофункционални смазки) с ясно изразени E.P. свойства 
подходящи за употреба в транспортни и индустриални приложения. 
 
 
СВОЙСТВА  

Основните свойства, които следва да се отбележат са: 

 Повишена термична и механична устойчивост, която наред с високата точка на 
прокапване, позволява употребата на продукта дори при наличието на пикове при висока 
работна температура. 

 Балансираният пакет присадки дава на греста забележителни противоизносни и 
антикорозионни свойства, които гарантират ефективна защита на търкалящите лагери 
срещу износване и ръжда. 

 Удължен експлоатационен срок, като гресите остават устойчиви на силите на срез, без да 
нарушават структурната си цялост, за дълъг период от време. 

  Висока устойчивост на отмиване с вода. При наличието на вода, греста остава на мястото 
си без да променя първоначалната си консистенция. 

 Много ниска склонност към сепариране на маслото от сапуна. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

IP Autogrease CRS 2 е предназначена и следва да се използва в множество индустриални 
приложения като най-типичните са плъзгащи и търкалящи лагери работещи при постоянни 
експлоатационни температури над 80°C , монтирани на транспортна техника, валяци на 
пещи, и всякаква техника работеща в близост до източник на висока температура. 
  



 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Код на продукта 2670 и 2671 | Изд.n°2 от 07.Ноември.2014 – Анулира Изд.n°1 16.Май.2012 
стр. 2 от 3 

 
 

 
 
IP Autogrease CRS 3 е специално формулирана за смазване с грес в лагер-главини на 
колелата на лекотоварна и тежкотоварна транспортна техника (автобуси, камиони, 
индустриална минна и кариерна техника) работещи при екстремни експлоатационни 
условия, както на натоварване така и при повишена температура, в следствие на топлината 
генерирана от спирачната система. 
Като цяло гресите препоръчват за употреба във всеки кинематичен механизъм, в който е 
предписан за употреба смазочен продукт с експлоатационни свойства надхвърлящи тези на 
традиционните литиеви смазки. 
 
 
Препоръчителна работна температура: 
Min.       - 15 ⁰C 
Max.      + 160 ⁰C (CR S 2) 
Max.      + 175 ⁰C (CR S 3) 
Ако работната температура, по изключение достига пикове близки до максималните 
работни стойности (175°C) интервала между гресиранията не трябва да надхвърля една 
седмица, при работна температура постоянно близка до максималните работни стойности 
(175°C) гресирането трябва да се провежда ежедневно. 
 
 
Тип гресиране (система на приложение): 
Автоматично/ръчно гресиране (NLGI 2) 
Ръчно гресиране/в затворени лагерни кутии (NLGI 3) 
 
Благодарение на отличната си изпомпваемост, вискозният клас NLGI 2 е подходящ за 
приложение в системи с централно гресиране. 
Не се препоръчва смесването на греси с различна типология, които могат да демонстрират 
несъвместимост съответстваща на различията в реологичните им свойства. 
 
 
НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ  

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в склад при температури от +5⁰C до 
+40⁰C. Съхраняван правилно продуктът запазва свойствата си непроменени минимум за 
период от една година. 
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ИНДИКАТИВНИ СРЕДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Показател Метод Изм.ед. Стойност 

Класификация по ISO 6743-9:2003   ISO-L- XBFEB 2 ISO-L- XBFEB 3 

Класификация по NLGI ASTM D 217  2 3 

Тип сгъстител  Литиев Комплекс 

Външен вид Визуално  
Гладка хомогенна структура 

Леплива 

Цвят Визуално  Кехлибар 

Температура на прокапване ASTM D 566 ⁰C > 260 

Пенетрация собствена при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 265 ÷ 295 220 ÷ 250 

Пенетрация след 60 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 270 235 

Пенетрация след  10
3
 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm ∆ ± 20 

Тест TIMKEN OK LOAD ASTM D 2509 Lbs 70 

4-ри съчмен тест (натоварване на 
заваряване) 

ASTM D 2596 daN 500 

Корозия на мед (3h/100°C) ASTM D 130  1b 

Отмиване с вода (загуба на тегло) ASTM D 1264 % 2 ÷ 4 

Тип на базовото масло ASTM D 445 mm
2
/s 320 (ISO VG 320) 

 
(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 

 
 
 
 
Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 
 


