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VULTREX GEAR SHIELD 
AND GEAR DRESSING 
OPEN GEAR LUBRICANTS 
 

Introduktion 
Vultrex Gear Shield P og NC 
Petro-Canada VULTREX Gear Shield P og 
NC er et smøremidler designet til mølle 
gear og andre typer af åbne gear som 
betjenes med central- smøresystemer. I 
mange applikationer, har VULTREX Gear 
Shield smøremidler leveret problemfri drift i 
over 25 år. 
VULTREX Gear Shield P er formuleret ved 
hjælp af semi-syntetisk, paraffinske høj VI 
basisolier. Det udviser fremragende 
modstand mod oxidering og har god lav 
temperatur smøring. VULTREX Gear 
Shield NC er en omkostningseffektiv semi-
flydende smøremiddel formuleret med en 
asfaltholdig basisolie. 
Vultrex Gear Dressing EP 
VULTREX Gear Dressing EP er en høj 
kvalitet vand og varme resistent fedt 
baseret på en god kvalitet syntetisk olje. 
Denne fedt har fremragende klæbende film 
egenskaber og giver fremragende 
beskyttelse til industrielle åbne gear og 
kædetræk ved at reducere metal til metal 
kontakt. Højtryksadditiverne i Gear 
Dressing EP forbedre bæreegenskaber og 
reducere slid under meget højt tryk 
 

Funktioner og fordele 
Vultrex Gear Shield P og NC 

 Fremragende EP (Extreme Pressure) 
ydeevne 

 Tilbyder fremragende smøring under 
normale mill operationer 

 Beskytter gear fra stød og 
ødelæggende stress moment under 
mill opstart 

 Bedste FZG slid testresultat (0,532 
mg / kWh) for denne produkt klasse 

 Ikke-farlige produkter - fri for 
klorerede opløsningsmidler, 
blyforbindelser og 
kræftfremkaldende stoffer 

 Ingen speciel håndtering kræves 

 Miljøvenligt 

 Giver en blødere og mere jævn 
smørefilm end konkurrerende fedter 
lavet med flygtige opløsningsmidler 

 Højere viskositet sikrer en bedre 
dækning af gear overflader 

 Mindre 
vedligeholdelsesomkostninger 

 Afløb frit fra gear hvilket reducerer 
vedligeholdelsesomkostningerne 

 Fremragende pumpbarhed, ingen 
sprøjtedyse plukker 

 Ingen bygge op i gear tandrødder 
Vultrex Gear Dressing EP 

  Høj modstandsdygtighed over for 
varme og vand 

 Danner en sej film til at beskytte gear 
og kæder mod unormalt tunge 
belastninger og tryk 

 

Applikationer 
Vultrex Gear Shield P og NC 
Petro-Canada VULTREX Gear Shield P og 
NC er designet til åbne gear ved hjælp af 
manuelle eller centraliserede smøremiddel 
applikationssystemer. De anbefales til brug 
i alle typer af mill gear, herunder kugle, 
stang og SAG møller samt ovne og 
tørretumblere. VULTREX Gear Shield P og 
NC er godkendt af, eller opfylde 
specifikationerne i alle de store mølle og 
gear producenter, herunder: 
UBE Koppers 
FALK Dominion 
Boliden Allis Fuller 



 

 

 

 

Petro-Chem A/S     Tlf: 7070 1881 
Smedeland 22  Info@Petrochem.dk  Fax: 7070 1706 
2600 Glostrup  www.Petrochem.dk  Version: 02-02-2016 
 

Metso (Svedala) 
VULTREX Gear Shield P, som er en semi-
syntetisk smøremiddel, er velegnet til brug 
i situationer, hvor ekstreme temperaturer 
kan forekomme, eller hvor konventionelle 
smøremidler nedbrydes på grund af 
utilstrækkelig oxidation modstand. 
Vultrex Gear Dressing EP 
VULTREX Gear Dressing EP er specielt 
udviklet til smøring af industrielle åbne 
gear og kæder når den anvendes af en 
fugepistol.  


