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Produktinformasjon

CHASSIS GREASE WINTER 
Spesialfett for chassis-smøring ved lave temperaturer. 

Produktbeskrivelse 
CHASSIS GREASE WINTER er et vannfritt, kalsiumfortykket smørefett basert på mineralolje. Produktets 
sammensetning skal gi best mulig yteevne ved smøring av radiallagre ved krevende kjøretøyformål ved 
lave temperaturer. 

Bruksområder 
CHASSIS GREASE WINTER er spesielt utviklet til smøring av lagre i anleggs-, landbruks- og 
skogsmaskiner, men fungerer også ekstremt godt svært godt til marin bruk. Smørefettet er spesielt egnet 
der det er praktisk nødvendig med utvidede smøreintervaller. Produktet kan med fordel brukes under 
krevende værforhold med hyppig overskylling med vann og i skitne eller industrielle omgivelser med 
tilsvarende forhold. CHASSIS GREASE WINTER anbefales i temperaturområdet -30 °C til +110 °C. 

Egenskaper og fordeler 
CHASSIS GREASE WINTER har utmerket vannfasthet og korrosjonshemmende evne, i tillegg til svært 
god klebeevne og mekanisk stabilitet. Disse egenskapene gjør produktet ideelt til smøring av 
understellsdeler som er utsatt for vær og vind. CHASSIS GREASE WINTER er sammensatt med additiver 
for å tåle belastning og beskytte mot slitasje. Produktets yteevne gjør det til et svært godt egnet alternativ 
der det er ønskelig med utvidede smøreintervaller. Baseoljens viskositet er relativt lav for å øke 
håndterbarheten ved lave temperaturer. 

Tester og godkjennelser 
Klassifisert som L-XCBIB2 i henhold til ISO 6743-9 og som KP2G-30 i henhold til DIN 51502, Testet og 
godkjent i SKF Emcor WWO 

Håndtering og oppbevaring 
Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til 
gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås 
på forespørsel. 
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Produktinformasjon

Typiska data: 

Egenskaper Värde Enheter Metod 
NLGI-nummer 2 - - 

4-ball, WL 2600 N ISO 20623 

Flammepunkt COC >150 °C ISO 2592 

Baseoljeviskositet 
ved 100 °C 

17 mm²/s ISO 3104 

Base oil viscosity 
40°C 

250 mm²/s ISO 3104 

Dråpepunkt >140 °C ISO 2176 

Gjennomtrengning, 
bearbeidet 60 
stempelslag 

- mm/10 ISO 2137 

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og     
produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spe-
sielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På 
bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjo-
nen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydet, er gitt om egenskapene til produktet eller dets 
egnethet for en gitt applikasjon.  

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for 
produktene før produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. 

Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsproses-
sene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. 
Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde.  

I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS


