
■ JesteÊcie Paƒstwo zainteresowani?

Je˝eli wymagajà Paƒstwo szerszej informacji o naszych Êrodkach smarnych
GERALYN® NSF-H1, prosimy o kontakt. Niezale˝nie od tego, gdzie znajduje si´
Wasz zak∏ad produkcyjny, nasze Êrodki smarne GERALYN® NSF-H1 sà oddalone
tylko o jeden telefon!.

Wydajne Êrodki smarne Obszary zastosowania smarów GERALYN®

Wobec urzàdzeƒ stosowanych w przemyÊle spo˝ywczym stawia si´ wysokie
wymagania techniczne, dotyczy to równie˝ Êrodków smarnych stosowanych 
w tych urzàdzeniach. Z tego wzgl´du opracowaliÊmy kompletny program
Êrodków smarnych dla przemys∏u spo˝ywczego, który spe∏nia wysokie
wymagania techniczne, ∏àcznie z fizjologicznà oboj´tnoÊcià. Ârodki smarne
GERALYN® zawierajà dopuszczone przez FDA dodatki powodujàce lepszà
ochron´ przed zu˝yciem Êciernym, utlenianiem i korozjà.

■ GERALYN® Ârodki smarne dla wielu bran˝

Produkcja napojów (browary, nape∏nianie wód mineralnych, produkcja soków, itp.),
przetwórstwo mi´sa i kie∏bas, przetwórstwo ryb, przemys∏ cukrowniczy, produkcja
ciast i chleba, przetwórstwo warzyw i owoców, produkcja pasz treÊciwych,
przetwórstwo herbaty, kawy i tytoniu, produkcja przysmaków (majonez, ocet,
produkcja musztardy), produkcja wyrobów cukierniczych (produkcja czekolady, gumy,
cukierków, pralinek), produkcja przypraw, przetwórstwo mleka (mleczarnie, produkcja
mas∏a i serów), produkcja oleju i t∏uszczu jadalnego, przemys∏ opakowaniowy (szk∏o,
tworzywo sztuczne, beczki, dzbanki metalowe i puszki).

■ Szerokie mo˝liwoÊci zastosowania

■ Smary

• ¸o˝yska toczne i Êlizgowe
Wysokowydajne, syntetyczne smary do smarowania i efektywnej  
ochrony wszelkiego rodzaju ∏o˝ysk

• Prowadnice, szyny Êlizgowe
• Przek∏adnie

Do przek∏adni smarowanych smarem p∏ynnym oferujemy równie˝ 
w naszym progamie produkcji smary syntetyczne 

• Trzpienie i armatura, np.: armatura do napojów, wzgl´dnie kurki piwa
• TTwwoorrzzyywwaa  sszzttuucczznnee,,  uusszzcczzeellnniieenniiaa
•• ww  ppooddwwyy˝̋sszzoonnyycchh  tteemmppeerraattuurraacchh
•• ww  uukk∏∏aaddaacchh  cceennttrraallnneeggoo  ssmmaarroowwaanniiaa

Informacje zawarte w niniejszej broszurze sà zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz podlegajà sta∏ej weryfikacji. Produkty z grupy GENERAYN® NSF-HI opracowane zosta∏y na bazie doÊwiadczeƒ zdobytych
podczas wielu lat wspó∏pracy z zak∏adami przemys∏owymi. JednoczeÊnie chcàc mieç pewnoÊç, ˝e nasze Êrodki smarne spe∏nià Paƒstwa oczekiwania, zalecamy wykonanie odpowiednich testów przed zastosowaniem ich
w produkcji przemys∏owej. Nasi specjaliÊci dobiorà najodpowiedniejszy dla Paƒstwa produkt, zgodny z programem produkcji Paƒstwa zak∏adu.
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Ârodki smarne
dla przemys∏u 
spo˝ywczego
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GERALYN® oferuje Paƒstwu:

bardzo niskie wartoÊci tarcia
i zu˝ycia ciernego, wysokà si∏´ 
noÊnà (FZG >12)

znakomità odpornoÊç na 
utlenianie i starzenie si´

bardzo dobrà termicznà 
stabilnoÊç

znakomite zdolnoÊci 
konserwujàce

Zalety:

wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç pracy maszyny 
i skraca przestoje maszyny

odst´py pomiedzy terminami
przeglàdów konserwacyjnych,
które zak∏ócajà proces produkcji
mogà byç wyd∏u˝one

funkcjonalnoÊç Êrodka smarnego 
i urzàdzeƒ jest zapewniona równie˝ 
w przypadku wystàpienia wysokich
temperatur. StabilnoÊç termiczna
naszych syntetycznych produktów jest
wyraênie wy˝sza ni˝ produktów na
bazie olejów bia∏ych

równie˝ w przypadku stycznoÊci
z agresywnymi mediami nasze
produkty daja pewnà ochron´ przed
korozjà

Do grupy smarów GERALYN® posiadajàcych dopuszczenie NSF-H1 nale˝à smary
na bazie bia∏ych olejów, olejów syntetycznych, olejów syntetycznych na bazie
polialfaolefin (PAO) oraz specjalne smary na bazie silikonu i oleju fluorowego.

Am Burgacker 30-42
47051 Duisburg, Germany
Tel.: +49 (0) 2 03/99 23-0
Fax: +49 (0) 2 03/2 59 01
E-Mail: info@bremer-leguil.de
www.bremer-leguil.de

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

44-101 Gliwice
ul. Kujawska 102
tel. 032 40 12 200
fax 032 40 12 255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
www.fuchs-oil.pl

FFUUCCHHSS  LLUUBBRRIICCAANNTTSS  CCOO..

17050 Lathrop Ave.
Harvey, Illinois USA 60426
Tel.: +1 (708) 333-8900
Fax: +1 (708) 333-9180
E-Mail: lubritech@fuchs.com
www.fuchs.com/geralyn



■ Ârodki smarne GERALYN® posiadajà klasyfikacj´ NSF-H1

Jako Êwiatowy sandard dot. Êrodków smarnych stosowanych w przemyÊle
spo˝ywczym wprowadzono klasyfikacj´ H1. Opiera si´ ona na bazie wymagaƒ
amerykaƒskiego urz´du ds. ˝ywnoÊci  i Êrodków leczniczych (FDA) zawartych 
w 21 CFR. Urzàd ten stworzy∏ list´ dot. jakoÊci i iloÊci komponentów wchodzàcych

w sk∏ad Êrodka smarnego stosowanego w przemyÊle spo˝ywczym.
Proces zaopiniowania i zatwierdzenia produktu z dopusz-

czeniem H1 jest przerowadzany przez NSF International.
Zaopiniowane produkty sà umieszczone w tzw. Bia∏ej
Ksi´dze (White Book). Standard H1 zapisuje tylko

produkty, które zastosowane mogà mieç przypadkowy
bezpoÊredni kontakt z artyku∏ami spo˝ywczymi.

■ SSttwwoorrzzeennii  bbyy  ppoorruusszzyyçç  TTwwóójj  ÊÊwwiiaatt

Fuchs, za∏o˝ony w roku 1931 jako ma∏a rodzinna firma, dziÊ jest mi´dzynarodowym koncernem
-  najwi´kszym na Êwiecie niezale˝nym dostawcà Êrodków smarnych. Firma FUCHS LUBRITECH,
wchodzàca w sk∏ad grupy kapita∏owej koncernu Fuchs, specjalizuje si´ w opracowywaniu
oraz produkcji wysokojakoÊciowych, Êrodków smarnych do specjalistycznych zastosowaƒ.
W szerokiej ofercie Êrodków smarnych znajdujà si´ tak˝e produkty przeznaczone specjalnie
dla przemys∏u spo˝ywczego – GERAlYN® NSF-H1. Produkty te sà na ca∏ym Êwiecie wprowadzane
na rynek pod koordynacjà dwóch spó∏ek, Fuchs Lubricants Co, Kansas City, USA i Bremer &
Leguil GmbH, Duisburg, Niemcy.

■ Hydraulika

GERALYN® oleje hydrauliczne przewy˝szajàce wymagania olejów klasy HLP wg
DIN 51524-2. GERALYN® SF sà olejami hydraulicznymi charakteryzujàcymi si´
bardzo wysokà zdolnoÊcià oddzielania wody. Dzi´ki temu woda znajdujàca si´
w uk∏adzie hydraulicznym jest szybko odseparowana. Ponadto pracujàcy olej
hydrauliczny GERALYN® SF zapobiega zu˝yciu Êciernemu, co potwierdza
badanie w pompie ∏opatkowej Vickers’a, jak równie˝ test FZG.

■ Oleje do spr´˝arek zi´bniczych

■ Produkty do konserwacji

GERALYN® olej do spr´˝arek zi´bniczych wytworzony na bazie polialfaolefin (PAO)
zosta∏ opracowany specjalnie do stosowania w systemach ch∏odniczych, gdzie
mamy do czynienia z NH3 i CO2. Produkt nie jest mieszalny z CO2.

GERALYN® olej do spr´˝arek zi´bniczych charakteryzuje si´ bardzo d∏ugà
trwa∏oscià. Usuwa z uk∏adu pozosta∏oÊci starzenia po wczeÊniej stosowanych
produktach na bazie olejów mineralnych.

■ Olej silikonowy

GERALYN® olej silikonowy posiada zastosowanie w miejscach, gdzie mamy 
do czynienia z parami tràcymi typu metal-tworzywo, tworzywo-tworzywo,
guma-guma i metal-papier. Nasze produkty tworzà na posmarowanej
powierzchni cienki nie przeszkadzajàcy film smarny, który poprawia w∏aÊciwosci
Êlizgowe. Utworzony film silikonowy jest bezbarwny i bezwonny, odporny na
niskie i wysokie temperatury; posiada równie˝ w∏aÊciwoÊci antyelektrostatyczne.

GERALYN® produkty konserwujàce (jak np.: olej delikatny i penetrujàcy lub
pasta monta˝owa) oferujà wiele mo˝liwoÊci niezawodnych rozwiàzaƒ w
ró˝nych miejscach stosowania, gdy mamy do czynienia z konserwacjà 
i utrzymaniem w ruchu maszyn w zak∏adach przetwórstwa spo˝ywczego.

■ Aerozole

Niektóre Êrodki smarne GERALYN® dla przemys∏u spo˝ywczego
sà równie˝ oferowane w postaci aerozolu (ISO-klas lepkoÊci 5,
32, 320, 1500, 5000).

■ Przek∏adnie

GERALYN® oleje przek∏adniowe przewy˝szajàce wymagania olejów CLP 
wg DIN 51517-3. Znakomita zdolnoÊç przenoszenia obcià˝eƒ naszych produktów
zosta∏a potwierdzona w teÊcie FZG (test d∏ugookresowego obcià˝enia).
Osiàgni´te wyniki przewy˝szajà wymagania uj´te w dwunastostopniowym
teÊcie obcià˝enia. Polecane do smarowania przek∏adni czo∏owych, sto˝kowych,
jak równie˝ Êlimakowych.

■ Spr´˝arki, pompy pró˝niowe

GERALYN® oleje spr´˝arkowe przewy˝szajàce wymagania olejów VDL 
wg DIN 51506. Zastosowanie naszych produktów w przypadku smarowania
spr´˝arek t∏okowych, ∏opatkowych, Êrubowych, rotacyjnych z wtryskowym
systemem podawania oleju oraz pomp pró˝niowych pozwala na wyd∏u˝enie
okresu u˝ytkowania oraz odst´pu pomi´dzy wymianami. Ekstremalnie niskie
odparowanie oleju zapewnia niskie obcià˝enie powietrza w instalacji.
Zapobiega tworzeniu si´ nagaru olejowego, który mo˝e przyczyniç si´ do
zak∏óceƒ pracy spr´˝arki.

■ ¸aƒcuchy

GERALYN® oleje do smarowania ∏aƒcuchów. Stosowane sà do smarowania
∏aƒcuchów pracujàcych w ekstremalnych warunkach. Stàd te˝ nasze produkty
mogà byç u˝ywane w zakresie niskich temperatur (komory zamra˝alni), jak
równie˝ w wysokich temperaturach (piece piekarnicze). Produkty GERALYN®

posiadajà dopuszczenie H1.

Obszary zastosowania olejów GERALYN®

■ Ârodek smarny jest elementem konstrukcyjnym

Park maszynowy w przemy∏owej produkcji Êrodków spo˝ywczych jest wystawny
i kosztowny. Stàd te˝ istotne jest jego utrzymanie w nale˝ytym stanie. Wymagania
odnoÊnie jakoÊci maszyn stosowanych w przemyÊle spo˝ywczym stale rosnà.
Wià˝e si´ to z wyd∏u˝onym czasem pracy maszyny w porównaniu z niewielkim
czasem przestoju. Wzrastajàcy ciàgle wolumen produkcyjny pociàga za sobà
równie˝ wzrost pr´dkoÊci produkcji. Nast´pstwem tego sà wysokie wymagania
stawiane cz´Êciom maszyn.

Równolegle do w/w wymagaƒ muszà zostaç spe∏nione specyfikacje dot. higieny
produktów. Aktualnie znacznie bardziej, ni˝ kiedykolwiek, wa˝ne jest aby
zastosowane produkty by∏y nieszkodliwe i spe∏nia∏y wymagania programu
analiz takich jak HACCP.

Produkty GERALYN® Klasa lepkoÊci ISO

SF oleje hydrauliczne 15, 32, 46, 68, 100

SF oleje przek∏adniowe 100, 150, 220, 320, 460

PG oleje przek∏adniowe 220, 460

COMP oleje spr´˝arkowe 32, 46, 68, 100, 150

SF oleje ∏aƒcuchowe 32, 100, 320, 1500, 5000
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Fizjologicznie oboj´tne, klasyfikacja NSF-H1 PPoozzoossttaa∏∏ee  oobbsszzaarryy  zzaassttoossoowwaanniiaa


