
 

VULTREX MPG, G-123 & G-124 
 

Petro-Canada Vultrex MPG, G-123 un G-124 ir plaša pielietojuma alumīnija 
kompleksa ziedes ar augstām darbaspējām zemās un augstās temperatūrās un augstu 
mehānisko stabilitāti smagās slodzēs. Petro-Canada Vultrex ziedes lieliski pretojas 
izskalošanai ar ūdeni, augstā eļļas viskozitāte un uzlabojošās piedevas nodrošina smērvielass 
plēvītes noturību un metālu aizsardzību pret dilšanu. 

Vultrex MPG, G-123 un G-124 grupa sastāv no 5 dažādiem produktiem, kas nodrošina 
pareizas ziedes izvēli atkarībā no pārsūknējamības, darba temperatūrām un slodzes.  

Jauno tehnoloģiju priekšroc ības: 
* ilgstoši aizsargā detaļas pret dilšanu; labi pielīpst metāla virsmām un nodrošina nemainīgu 
eļļas kārtiņu arī smagos darba apstākļos un triecienslodzēs; saglabā nemainīgas eļļošanas 
īpašības un darbaspējas ļoti plašā temperatūru diapazonā. 
 Pielietojums 

Vultrex sērijas ziedes ieteicams lietot smagi slogotās iekārtās kā, piemēram: 
celtniecībā, lauksaimniecībā, kalnrūpniecībā, rūpniecībā, mežizstrādē u.c.. 

Vultrex MPG EP 2 ieteicams lietot vietās, kur ir lielas darba jeb saskarvirsmas, rites 
un slīdes gultņos, slīdvirsmām, lēniem vai vidējiem savstarpējiem ātrumiem. 
 Vultrex MPG EP 1, atšķirībā no Vultrex MPG EP 2 ir plašāks darba temperatūru 
diapazons un labāka pārsūknējamība zemās temperatūrās. 
 Vultrex MPG Synthetic Arctic ir sintētiskā smērviela, paredzēta lietošanai zemās 
temperatūrās, ja ir zemi detaļu savstarpējie pārvietošanās ātrumi, piemēram, zemes urbjiem, 
ekskavatoriem u.c. Tā ir savstarpēji savietojama ar citām Vultrex MPG klases ziedēm. 
 Vultrex G-123 un Vultrex G-124 ziedes ir ar labām pielipšanas spējām virsmām, 
iekrāsotas sarkanā krāsā. Paredzētas darbam īpaši smagos apstākļos, piemēram, smago auto 
riteņu gultņos, tiltos, savienojumos u.c. Smērvielas ir ar augsta kontaktspiediena (EP) 
piedevām, kas nodrošina mezglu darbību arī triecienslodzēs. 

Vultrex MPG Synthetic Arctic , EP1 un EP2 atestācijas un specifikācijas: iekļautas 
Bucyrus International (viens no vadošiem bezceļu tehnikas un aprīkojuma ražotājiem ASV) 
SD4711 sertificēto vispārēja pielietojuma smērvielu sarakstā; atbilst P&H (kalnrūpniecības 
mašīnu un iekārtu ražotājs ASV) specifikācijas 472 prasībām. 
 

 Inform ācija par rakstur īgajiem parametriem 
VULTREX Īpašības Testa 

metode MPG EP2 MPG EP1 MPG SYNTH 
ARCTIC 

G-123 G-124 

NLGI klase ASTM D217 2 1 0 1 2 
DIN 51502 standarts  KP 2 P-20  KP 1 P-20 KPHC 0 K-40 KP 1 P-20 KP 2 P-20 
Krāsa PCM 264 zaļi-brūna brūna sarkana 
Tekstūra PCM 264 gluda šķiedraina 
Pilienkrišanas temperatūra,°C ASTM D2265 288 275 239 271 279 
Penetrācija strādājušai ziedei, pēc 60 cikliem ASTM D217 272 328 368 323 270 
Oksidācijas stabilitāte, krišana pēc 100h, PSI ASTM D942 6 4.5 2 4 1 
Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C ASTM D445 403 403 137.5 220 220 
Četru lodīšu sametināšanās tests. kg ASTM D2596 250 250 400 315 315 
Četru lodīšu izdilums, diluma diametrs, mm ASTM D2266 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 
Vara korozija ASTM D4048 1a 1a 1a 1a 1a 
Izskalošana ar ūdeni, zudumi pie 79°C, % ASTM D1264 2 10 24 11 2.5 
Darba temperatūru diapazons, °C  -20...160 -25...160 -45...120 -25...160 -20...160 

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam. 
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