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e-mail 
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ul. Wólczyƒska 133 
tel. (22) 865 42 17
fax (22) 834 65 80
e-mail 
warszawa@fuchs-oil.pl

 

51-181 Wroc∏aw 
ul. Obornicka 131
tel. (71) 327 56 86 - 7 
fax (71) 327 56 80
e-mail 
wroclaw@fuchs-oil.pl

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

FUCHS WINDPOWER DIVISION 

to kompleksowy dostawca us∏ug 

w bran˝y energetyki wiatrowej.

■   Indywidualny dobór i ocena Êrodków smarnych, bazujàca 

na rekomendacjach Êrodków smarnych i ich analizach.

■   Pe∏na dokumentacja dotyczàca stanu przek∏adni 

oraz pokontrolne zalecenia.

■   Wiarygodne raporty olejów przek∏adniowych o wysokiej dok∏adnoÊci 

analizy, które zapewniajà szczegó∏owe informacje na temat stanu 

oleju i umo˝liwiajà ustalenie dok∏adnych czasookresów pomi´dzy 

wymianami oleju.

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

44-101 Gliwice
ul. Kujawska 102
tel. (32) 40 12 200
fax (32) 40 12 255
e-mail gliwice@fuchs-oil.pl
www.fuchs-oil.pl
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Specjalne Êrodki smarne

dla elektrowni wiatrowych
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Dwóch silnych partnerów
– jedna dru˝yna

Dwie siostrzane fi rmy, FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE 
GMBH oraz FUCHS LUBRITECH GMBH po∏àczy∏y swoje 
si∏y w sektorze elektrowni wiatrowych pod nazwà 
FUCHS WINDPOWER DIVISION.

FUCHS WINDPOWER DIVISION oferuje klientom w tym 
sektorze szeroki wybór wysokojakoÊciowych smarów 
(FUCHS LUBRITECH), jak równie˝ olejów hydraulicznych 
i przek∏adniowych (FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE).

W po∏àczeniu z profesjonalnym doradztwem 
technicznym oraz zapleczem logistycznym, 
produkty te sà obecne w globalnej sprzeda˝y 
w 54 fi rmach FUCHS PETROLUB AG.

FUCHS WINDPOWER DIVISION posiada niezb´dne 
doÊwiadczenie, aby rozwiàzaç wszelkie problemy 
zwiàzane ze Êrodkami smarnymi stawiane przez 
producentów turbin wiatrowych, wytwórców 
elementów nap´dów oraz fi rmy serwisujàce. 
Szeroka gama wysokojakoÊciowych Êrodków 
smarnych jest dost´pna dla klientów 
w tym sektorze.

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH jest niemieckà 
spó∏kà, w której pracuje ok. 600 pracowników. 
Firma wytwarza szerokà gam´ Êrodków smarnych, 
w tym Êrodków specjalistycznych.

Firm´ za∏o˝y∏ w 1931 Rudolf FUCHS. Siedziba znajduje si´ 
w Mannheim. FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 
jest w 100% spó∏kà zale˝nà od FUCHS PETROLUB AG.
Wysoki stopieƒ specjalizacji i innowacji fi rmy jest 
ponadprzeci´tny w tej dziedzinie.

Pe∏na linia produktów obejmuje prawie 2 000 Êrodków 
smarnych do wszystkich procesów produkcyjnych 
i aplikacji. 

FUCHS LUBRITECH GMBH z siedzibà w Kaiserslautern 
/ Niemcy zatrudnia ponad 400 osób na ca∏ym Êwiecie. 
FUCHS LUBRITECH GMBH jest cz´Êcià FUCHS PETROLUB 
AG, najwi´kszego na Êwiecie niezale˝nego producenta 
Êrodków smarnych.

Nazwa LUBRITECH oznacza „LUBRIcation - smarowanie“ 
i „TECHnology - technologia“. FUCHS LUBRITECH jest 
jednym z wiodàcych Êwiatowych producentów specjal-
nych Êrodków smarnych i Êrodków antyadhezyjnych. 
Gama produktów obejmuje Êrodki antyadhezyjne 
do betonu, wysokoprzyczepne smary, p∏yny smarowe 
i smary, pasty smarne, lakiery poÊlizgowe, aerozole, 
Êrodki smarne do produkcji szk∏a i kucia oraz odlewania 
– ∏àcznie ponad 1000 specjalistycznych produktów ÊciÊle 
dostosowanych do ich zastosowaƒ. 

Wynikiem tego ukierunkowanego i innowacyjnego 
podejÊcia jest gama produktów, która nie pozostawia 
luk ani braków w jakiejkolwiek aplikacji.

Wa˝ne.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze oparte sà na doÊwiadczeniu i „know-how” 
fi rm FUCHS LUBRITECH GmbH oraz FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH podczas 
opracowywania i produkcji Êrodków smarnych, które reprezentuje aktualny stan 
wiedzy. Na wydajnoÊç produktów mo˝e wp∏ywaç szereg czynników, np. szczególne 
zastosowanie, sposób aplikacji, Êrodowisko pracy, wst´pne przygotowanie 
elementów, mo˝liwe zewn´trzne zanieczyszczenia, itp. W zwiàzku z tym uniwersalnie 
wa˝ne oÊwiadczenia odnoÊnie funkcji naszych produktów nie sà mo˝liwe. Informacje 
podane w tej broszurze stanowià ogólne, niewià˝àce wytyczne. Nie udzielamy 
jakichkolwiek gwarancji dotyczàcych w∏aÊciwoÊci produktu lub jego przydatnoÊci 
dla danej aplikacji.

Dlatego zalecamy, aby skonsultowaç si´ ze specjalistami FUCHS LUBRITECH GMBH 
lub FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH  w celu omówienia warunków aplikacji 
i kryteriów wydajnoÊci tych produktów zanim produkt zostanie zastosowany. 

Obowiàzkiem u˝ytkownika jest przeprowadzenie funkcjonalnych testów 
przydatnoÊci produktu oraz stosowanie ich z odpowiednià ostro˝noÊcià. 

Nasze produkty podlegajà ciàg∏ej poprawie, dlatego zachowujemy prawo do zmian 
w naszym programie produktów, w produktach, w sposobie wytwarzania, jak rów-
nie˝ we wszystkich szczegó∏ach naszej broszury w dowolnym czasie i bez wczeÊniej-
szego uprzedzenia. W momencie publikacji tej wersji broszury, wszystkie poprzednie 
wersje tracà wa˝noÊç.

Ka˝da forma reprodukcji wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRITECH 
GMBH lub FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS LUBRITECH GMBH  i FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH.
Wszelkie prawa zastrze˝one. Wydanie: 06/2010

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

Optymalne rozwiàzania – na ca∏ym Êwiecie

Smary/Pasty smarne

Oleje przek∏adniowe
Oleje hydrauliczne
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Zak∏ad produkcyjny 
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Zak∏ad produkcyjny FUCHS LUBRITECH 
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Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

Obszar aplikacji

Uk∏ad 
nastawy ∏opat
(∏o˝yska oraz

elementy z´bate)

Uk∏ad nastawy gondoli 
(∏o˝yska oraz elementy 

z´bate)
System 

hydrauliczny
¸o˝yska generatora

Przek∏adnia 
redukcyjna 

nastawy gondoli

¸o˝ysko
rotora

Sprz´g∏o
G∏ówna 

przek∏adnia
FUCHS WINDPOWER DIVISION oferuje szerokà gam´ specjalnych Êrodków 
smarnych do wszystkich zastosowaƒ w elektrowniach wiatrowych. 
Liczne dopuszczenia producentów turbin, przek∏adni oraz ∏o˝ysk 
jak równie˝ dostawców systemów fi ltrujàcych sà dowodem wysokiej
wydajnoÊci i jakoÊci naszych produktów.

RENOLIN MR 90: Specjalny, stosowany podczas rozruchu 
olej, o w∏asnoÊciach ochrony przed korozjà, przeznaczony 
równie˝ do testów; posiada doskona∏e w∏asnoÊci 
czyszczàco - p∏uczàce, wysokà ochron´ antykorozyjnà, 
bardzo dobre zabezpieczenie przed zu˝yciem.

RENOLIN CLP VCI: Nowy olej przek∏adniowy z dodatkami 
EP o doskona∏ych w∏asnoÊciach antykorozyjnych, 
specjalnie opracowanymi komponentami VCI (lotne 
inhibitory korozji) dla bezpiecznego sk∏adowania 

oraz przewozu elementów i urzàdzeƒ. Elementy maszyn 
i przek∏adni sà chronione przed korozjà nawet 
w przypadku braku bezpoÊredniego kontaktu oleju 
z tymi metalowymi elementami.

RENOLIN HighGear Synth: Przemys∏owy olej 
przek∏adniowy z najnowszymi technologicznie 
dodatkami, oparty na oleju PAO, z technologià PD; 
zalecany do wst´pnie uszkodzonych przek∏adni 
oraz „krytycznych aplikacji”.

Pozosta∏e specjalistyczne produkty dla sektora elektrowni wiatrowych

Miejsce aplikacji Ârodek smarny

1  Uk∏ad nastawy ∏opat
 ¸o˝yska

gleitmo 585 K
STABYL EOS E 2
STABYL LT 50

 Elementy z´bate CEPLATTYN BL WHITE  
CEPLATTYN BL
gleitmo 585 K
STABYL EOS E 2

2  ̧ o˝ysko rotora STABYL EOS E 2

3 Sprz´g∏o gleitmo 585 K
STABYL EOS E 2

4 G∏ówna przek∏adnia GEARMASTER ECO 320
RENOLIN UNISYN CLP 320 
RENOLIN PG 320
RENOLIN CLP 320

5 ¸o˝yska generatora URETHYN XHD 2 
URETHYN E/M 2 

6 Przek∏adnia redukcyjna
Nastawy gondoli

GEARMASTER ECO 220
RENOLIN UNISYN CLP 220 
RENOLIN PG 220
RENOLIN CLP 220

7 Uk∏ad nastawy gondoli 
 ¸o˝ysko 

gleitmo 585 K
STABYL EOS E 2
STABYL LT 50

 Elementy z´bate CEPLATTYN BL WHITE 
CEPLATTYN BL 
gleitmo 585 K
STABYL EOS E 2

8 System hydrauliczny ECO HYD S Seria
PLANTOHYD Seria
RENOLIN HVLP Seria

Z∏àcza/monta˝ gleitmo WSP 5040

Odrdzewiacze FERROFORM LOCC
FERROFORM ECO LOCC

8



STABYL LT 50, URETHYN XHD 2

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

gleitmo 585 K, STABYL EOS E 2

gleitmo 585 K: specjalny Êrodek 
smarny do systemu nastawy ∏opat 
i gondoli (∏o˝yska oraz elementy 
z´bate)

gleitmo 585 K jest w pe∏ni syntetycznym specjalnym 
Êrodkiem smarnym zawierajàcym synergicznà kombinacj´ 
„bia∏ych” dodatków. Kombinacja ta zapewnia doskona∏à 
ochron´ przed zu˝yciem, zw∏aszcza w krytycznych 
warunkach pracy, jak wibracje i ruchy oscylacyjne 
przy wysokich obcià˝eniach, które sà typowe dla ∏o˝ysk 
w uk∏adach nastawy ∏opat oraz gondoli w turbinach 
wiatrowych. gleitmo 585 K jest dobrze znane w energe-
tyce wiatrowej i u˝ywane przez producentów OEM oraz 
fi rmy serwisujàce od wielu lat z najlepszymi rezultatami. 
Ârodek stosowany jest równie˝ do elementów z´batych.

■   Znakomita ochrona przed zu˝yciem, szczególnie przy 
obcià˝eniach udarowych i ruchach oscylacyjnych do 
zastosowania w uk∏adach nastawy ∏opat oraz gondoli

■  Niezwykle szeroki zakres temperatur, odpowiedni dla 
wszystkich warunków klimatycznych

■ Zakres temperatur: -45°C do +130°C
■ Klasa konsystencji: NLGI 2
■ Oznaczenie zgodnie z DIN 51502: KPFHC 2 K-40
■  Doskona∏a ochrona przed efektem tzw. „fa∏szywego 

brinella” i korozjà ciernà
■ Bardzo du˝a noÊnoÊç przy niskiej pr´dkoÊci obrotowej
■  Przet∏aczalny w automatycznych systemach smarowa-

nia
■  Dopuszczenia: Rothe Erde (ThyssenKrupp), IMO, ZS 

uk∏ady smarowania, 
■  Referencje: Wi´kszoÊç producentów elektrowni wi-

atrowych, u˝ytkownicy elektrowni wiatrowych

 STABYL EOS E 2: wysokojakoÊciowy 
smar do zastosowaƒ w elektrowniach 
wiatrowych (elementy z´bate oraz 
∏o˝yska)

STABYL EOS E 2 jest wysokiej klasy smarem na bazie 
syntetycznych estrów, zag´szczonym myd∏em litowym. 
Spe∏nia najwy˝sze wymagania techniczne dla nowo-
czesnych Êrodków smarnych stosowanych w turbinach 
wiatrowych. STABYL EOS E 2 zosta∏ opracowany 
w ca∏orocznym projekcie badawczym w ramach 
wspó∏pracy z wiodàcym producentem ∏o˝ysk i jest 
z powodzeniem u˝ywany w turbinach wiatrowych, 
jako smar ogólnego przeznaczenia. Jest odpowiedni 
równie˝ dla elementów z´batych nastawy ∏opat oraz 
gondoli.

■  Uniwersalne zastosowanie w turbinach wiatrowych, 
szczególnie dla ∏o˝ysk nastawy ∏opat, gondoli oraz ro-
tora

■  Ekstremalnie szeroki zakres temperatur, korzystny dla 
wszystkich warunków klimatycznych

■ Zakres temperatur: -40°C do +130°C
■ Klasa konsystencji: NLGI 2
■ Oznaczenie zgodnie z DIN 51502: KPE 2 K-40
■  Umo˝liwia znacznà unifi kacj´ produktów w turbinach 

wiatrowych
■  Bardzo dobra ochrona przed efektem tzw. 

„fa∏szywego brinella” i korozjà ciernà
■ Wysoka noÊnoÊç przy niskiej pr´dkoÊci obrotowej
■  Przet∏aczalny w automatycznych systemach 

smarowania
■  Dopuszczenia: Rothe Erde (ThyssenKrupp), IMO, ZS 

uk∏ady smarowania, 
■  Referencje: Wi´kszoÊç producentów elektrowni wi-

atrowych, u˝ytkownicy elektrowni wiatrowych

STABYL LT 50: Niskotemperaturowy 
smar do warunków arktycznych

STABYL LT 50 jest opartym na syntetycznym oleju 
smarem o naturalnym kolorze, zag´szczonym myd∏em 
litowym. Zosta∏ opracowany specjalnie do stosowania 
w ∏o˝yskach tocznych i Êlizgowych. STABYL LT 50 jest 
stosowany od wielu lat przez producentów OEM oraz 
serwisy do smarowania ∏o˝ysk nastawy ∏opat 
oraz gondoli.   

■  Stosowany w turbinach wiatrowych, szczególnie 
dla ∏o˝ysk nastawy ∏opat oraz gondoli

■  Ekstremalnie szeroki zakres temperatur pracy, 
zalecany do warunków arktycznych

■ Zakres temperatur: -50°C do +130°C
■ Klasa konsystencji: NLGI 2
■ Oznaczenie zgodnie z normà DIN 51502: KPHC 2 N-50
■ Wysoka noÊnoÊç przy niskiej pr´dkoÊci obrotowej
■  Przet∏aczalny w automatycznych systemach 

smarowania

URETHYN XHD 2: Pe∏nosyntetyczny 
smar polimocznikowy 
do ekstremalnych warunków pracy

URETHYN XHD 2 jest mi´kkim smarem opartym 
na syntetycznych w´glowodorach oraz bardzo 
odpornym temperaturowo zag´szczaczu 
polimocznikowym. Wyselekcjonowany pakiet 
dodatków zapewnia doskona∏à ochron´ przed 
zu˝yciem, równie˝ przy zmiennych pr´dkoÊciach, 
temperaturach i obcià˝eniach.

■  Smar wysokotemperaturowy do smarowania 
d∏ugookresowego ∏o˝ysk w wysokich temperaturach 
oraz przy wysokich obcià˝eniach i pr´dkoÊciach, 
np. ∏o˝yska generatora

■  Zakres temperatur: -30°C do +180°C, 
krótkotrwale do +200°C

■ Klasa konsystencji: NLGI 2
■ Oznaczenie zgodnie z normà DIN 51502: KPFHC 2R-30
■ Nadzwyczajna stabilnoÊç termiczna
■ Wysoka odpornoÊç na utlenianie
■  Przet∏aczalny w automatycznych systemach 

smarowania

Wielkogabarytowe ∏o˝yska 
dwurz´dowe

Wielkogabarytowe ∏o˝yska 
w turbinach wiatrowych

Specjalny smar do niskich temperatur Wysokotemperaturowy smar 
do smarowania d∏ugookresowego

Fot. Rothe Erde Fot. Rothe Erde  Fot. ZS Schmieranlagen



 GEARMASTER ECO

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

 RENOLIN UNISYN CLP Seria

Oleje przek∏adniowe z wyd∏u˝onym 
czasookresem wymian

Przyjazne dla Êrodowiska oleje 
przek∏adniowe i smarowe oparte 
na syntetycznych estrach

GEARMASTER ECO sà przemys∏owymi olejami z dodatkami 
EP opartymi na specjalnych, w pe∏ni syntetycznych nasyco-
nych estrach. Produkty z serii GEARMASTER ECO sà wyso-
kiej klasy przemys∏owymi olejami przek∏adniowymi, które 
mogà byç stosowane w wysokoobcià˝onych przek∏adniach 
o z´bach prostych, ∏o˝yskach, przek∏adniach Êlimakowych 
i planetarnych. Ze wzgl´du na doskona∏à biodegrado-
walnoÊç (biodegradacja >60% zgodnie z OECD 301 C) 
GEARMASTER ECO mogà byç równie˝ zalecane do stoso-
wania w miejsach, gdzie jest to wymagane przez normy 
Êrodowiskowe. Produkty GEARMASTER ECO sà oparte na 
polarnych nasyconych estrach, które posiadajà doskona∏à 
zwil˝alnoÊç oraz w∏asnoÊci czyszczàce („Clean Gear 
Technology”). Zapewniajà doskona∏à ochron´ przed 
zu˝yciem, znakomità ochron´ przed korozjà, posiadajà 

 ■  Pe∏nosyntetyczny  biodegradowalny olej 
przek∏adniowy oparty na syntetycznych estrach

 ■  Dost´pny w lepkoÊciach ISO VG 68 – 680
 ■  Mieszalny i kompatybilny z olejami mineralnymi i PAO
 ■  Test na mikropitting FZG-GFT:
 LS>10, wysoka ochrona
  FZG-GFT: C/8,3/+60 oraz +90; stopieƒ obcià˝enia 

wysoki
 ■  Test FZG-scuffi ng: wysoka ochrona
 FZG A/8,3/90: stopieƒ obcià˝enia 14
 FZG A/16,6/140: stopieƒ obcià˝enia >12
 ■  Test turbin wiatrowych FAG – 4-poziomowy test: ocena 

1,0 (doskona∏a ochrona przed zu˝yciem, brak zu˝ycia)

wysokà stabilnoÊç termicznà, wysokà odpornoÊç na 
utlenianie oraz wyd∏u˝ony okres eksploatacji. Produkty 
GEARMASTER ECO  mogà zmniejszyç temperatur´ oleju 
w przek∏adni ze wzgl´du na ich niski wspó∏czynnik tarcia 
w porównaniu do produktów na bazie oleju mineral-
nego. GEARMASTER ECO jest stosowany z powodzeniem 
w turbinach wiatrowych od wielu lat na ca∏ym Êwiecie. 
Wyniki badaƒ w 4-stopniowym teÊcie FAG (test turbin 
wiatrowych dla przemys∏owych olejów przek∏adniowych, 
Schaeffl er Group) wskazujà doskona∏e w∏aÊciwoÊci 
ochrony przed zu˝yciem przy zastosowaniu GEARMASTER 
ECO 320. Ogólna ocena 1 (doskonale) wskazuje 
na doskona∏e w∏aÊciwoÊci ochrony przed zu˝yciem 
(w ró˝nych warunkach tarcia mieszanego, przy ró˝nych 
obcià˝eniach, pr´dkoÊciach i temperaturze). Specjalne 
dodatki AW / EP gwarantujà wysokà ochron´ przed 
scuffi ngiem. Dodatki te zapobiegajà równie˝ powstawa-
niu mikropittingu w szerokim zakresie temperatur.

 ■  Doskona∏a odpornoÊç na utlenianie
 ■  Doskona∏a stabilnoÊç termiczna - SKF WTGU test przy 100°C: 

zdany
 ■  Doskona∏e w∏asnoÊci czyszczàce
 ■  „Clean Gear Technology”
 ■  Doskona∏a fi ltrowalnoÊç
 ■  Niska tendencja do pienienia, doskona∏e w∏aÊciwoÊci 

wydzielania powietrza
 ■  Dopuszczenia i referencje: Bosch Rexroth, Chonqging 

Chongchi, Flender, Moventas, Winergy (GE) i inni wiodàcy 
producenci przek∏adni i elektrowni wiatrowych

Pe∏nosyntetyczne oleje przek∏adniowe 
i smarne oparte na polialfaolefi nach (PAO)

Renolin Unisyn CLP 320 jest oparty na specjalnych synte-
tycznych w´glowodorach (polialfaolefi ny). Synergicznie 
dzia∏ajàce dodatki gwarantujà doskona∏à ochron´ przed 
zu˝yciem i korozjà, wysokà stabilnoÊç termicznà, wy-
sokà odpornoÊç na utlenianie i d∏ugi okres eksploatacji. 
W porównaniu z olejami na bazie mineralnej mo˝na 
osiàgnàç 4-5 razy d∏u˝szy czas eksploatacji przy zastoso-
waniu produktów z serii RENOLIN UNISYN CLP. Dzi´ki 
naszemu doÊwiadczeniu oraz centrum badaƒ FUCHS 
i w oparciu o uzyskane wyniki, zosta∏o wykazane, 
˝e RENOLIN UNISYN CLP mo˝e zmniejszyç temperatur´ 
w misce olejowej o 5-10°C (niski wspó∏czynnik tarcia 
przy obcià˝eniu w porównaniu z produktami opartymi 
na bazie mineralnej). Produkty z serii RENOLIN UNISYN 
CLP mogà byç stosowane jako wysokojakoÊciowe oleje 
przek∏adniowe z dodatkami EP w wysokoobcià˝onych 
przek∏adniach czo∏owych, ∏o˝yskach, przek∏adniach 

■ Pe∏nosyntetyczny  olej przek∏adniowy oparty na PAO
■ Dost´pny w lepkoÊciach ISO VG 68 – 680
■  Mieszalny i kompatybilny z olejami mineralnymi 

i estrowymi
■  Test na mikropitting FZG-GFT: LS>10, wysoka ochrona
  FZG-GFT: C/8,3/+60 oraz +90; stopieƒ obcià˝enia 

wysoki
■ Test FZG-scuffi ng: wysoka ochrona
 FZG A/8,3/90: stopieƒ obcià˝enia >14
 FZG A/16,6/140: stopieƒ obcià˝enia >12
■  Test turbin wiatrowych FAG – 4-poziomowy test: ocena 

1,0 (doskona∏a ochrona przed zu˝yciem, brak zu˝ycia)

■ Doskona∏a odpornoÊç na utlenianie
■  Doskona∏a stabilnoÊç termiczna - SKF WTGU test przy 100°C: 

zdany
■ Doskona∏a fi ltrowalnoÊç
■ Niska tendencja do pienienia
■ Doskona∏e w∏aÊciwoÊci wydzielania powietrza
■ Doskona∏a kompatybilnoÊç materia∏owa
■  Dopuszczenia i referencje: Acciona, Bosch Rexroth, Enercon, 

Flender, Gamesa, Hansen, Jahnel + Kestermann, Liebherr, 
Zollern i inni wiodàcy producenci przek∏adni i elektrowni 
wiatrowych

Przek∏adnia po wymianie 
na GEARMASTER ECO

Olej przek∏adniowy 
dla elektrowni wiatrowych

Przyjazne dla Êrodowiska oleje 
przek∏adniowe

 Fot. Bosch Rexroth AG

■ RENOLIN UNISYN CLP 320        ■ Mineral oil CLP 320
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Temperatura otoczenia

Temperatura
przek∏adni [°C]

80

70

60

50

40

30
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10

0

6464

71

21 °C 31 °C

przed po

planetarnych i Êlimakowych. RENOLIN UNISYN CLP 320 
jest stosowany z powodzeniem w turbinach wiatrowych 
od wielu lat na ca∏ym Êwiecie. Wyniki badaƒ w 4-sto-
pniowym teÊcie FAG (test turbin wiatrowych dla 
przemys∏owych olejów przek∏adniowych, Schaeffl er 
Group) wskazujà doskona∏e w∏aÊciwoÊci ochrony przed 
zu˝yciem przy zastosowaniu RENOLIN UNISYN CLP 320. 
Ogólna ocena 1 (doskonale) wskazuje na doskona∏e 
w∏aÊciwoÊci ochrony przed zu˝yciem z RENOLIN UNISYN 
CLP 320 w ró˝nych warunkach tarcia mieszanego, przy 
ró˝nych obcià˝eniach, pr´dkoÊciach i temperaturze. 
Nawet przy smarowaniu elastohydrodynamicznym i pod 
wp∏ywem zanieczyszczenia w postaci wody produkt ten 
nie wykazuje ˝adnego zu˝ycia i powstawania osadów. 
Specjalne dodatki AW / EP gwarantujà wysokà ochron´ 
przed scuffi ngiem. Dodatki te zapobiegajà równie˝ 
powstawaniu mikropittingu w szerokim zakresie 
temperatur.



WynikST

1 2 3 4 5 test wynik ocena

Podsumowanie

NiezawodnoÊç i trwa∏oÊç

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

Doskona∏a ochrona przed zu˝yciem

Badania i rozwój dla uzyskania najlepszych 
rozwiàzaƒ

 Test przek∏adni FZGTest ∏o˝ysk tocznych FAG FE 8

Kryteria
zu˝ycie przy tarciu granicznym
test zm´cz. przy tarciu miesz.
test zm´cz. przy smarowaniu EHD
test zm´czeniowy i na pozosta∏oÊci
 przy dodaniu wody

Test
FEB-80h
FEB-80h
L11-700h
FEB-WKA

Podsumowanie 

Stopieƒ 1*
Stopieƒ 2**
Stopieƒ 3***
Stopieƒ 4***

* Testowany przez FUCHS raport PFMA-06-0110 (nieznany numer szar˝y)
** Testowany przez Assmann raport 4206b – szar˝a V6.2
*** Stopieƒ 3 i 4 testowany przez Schaeffl er KG

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

zdany
zdany
zdany
zdany

zdany

 RENOLIN UNISYN CLP 320: 4-stopniowy test FAG

Olej: Fuchs Renolin Unisyn CLP 320
testowany VP LA_4_05_005 Var. 6.1
Dostawca: Fuchs Europe
Typ oleju: PAO

Ochrona przed zu˝yciem ju˝ od startu

Wynik 1*

Wynik 2**

Wynik 3***

Wynik 4***

zu˝ycie rolek V50WK
ripplings
micro pittings

czas trwania [h]
zu˝ycie rolek V50WK

brak zniszczenia 
zm´czeniowego 
do L50 [h]
czas trwania 600 h
blokowanie fi ltrów
zu˝ycie rolek V50WK
zu˝ycie koszyczka V50KF
zniszczenie zm´czeniowe

pozosta∏oÊci w ∏o˝ysku
pozosta∏oÊci w uk∏adzie 
grzania

< 10
nie
nie

> = 800
< 10

700

> = 600
no

< 10
< 20
no

ma∏e
ma∏e

< 15
–
–

–
< 15

650

– 
– 
– 
– 
– 

m. /Êr.
m. /Êr.

wynik
< 20
ma∏y

–

–
< 20

600

– 
– 
– 
– 
– 

Êrednie
Êrednie

< 30
kor. lub wym.

no

–
< 30

550

– 
– 
– 
– 
– 

Êr. /wys.
Êr. /wys.

< 30
kor. + wym.

strong

< 800
< 30

< 550

< 600
– 
– 
– 
– 

wysokie
wysokie

tak
tak
tak

tak
tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

0
nie
nie

stopieƒ 1
800

2
stopieƒ 2

700

600
nie
0

84
nie

ma∏e
ma∏e

stopieƒ 4

1
1
1

1,0
1
1

1,0
1

1
1
1

no
1
1
1

1,0

1,0

zdany

zdany
zdany

zdany

zdany

Specjalne ciecze hydrauliczne 
dla energetyki wiatrowej

ECO HYD S PLUS: szybko biodegradowalna ciecz 
hydrauliczna na bazie syntetycznych nasyconych estrów.
W pe∏ni syntetyczna, wysokojakoÊciowa ciecz hydrau-
liczna i smarowa na bazie specjalnych syntetycznych 
nasyconych estrów. Wielosezonowy charakter zosta∏ 
uzyskany dzi´ki doskona∏ej charakterystyce lepkoÊciowo-
temperaturowej (naturalnie wysoki i stabilny na Êcinanie 
wskaênik lepkoÊci: VI > 150), doskona∏e w∏asnoÊci nisko-
temperaturowe, dobra stabilnoÊç fi lmu smarowego, 
wysoka ochrona przed zu˝yciem (FZG A / 8,3 / 90 > 12), 
szybko biodegradowalny (> 60% wg OECD 301C). 
Wytyczne ISO 15 380 powinny byç zachowane podczas 
wymiany z olejów mineralnych lub syntetycznych 
na Êrodki biodegradowalne.

Renolin HVI 32 GA: specjalne wielosezonowe ciecze 
hydrauliczne  na bazie oleju mineralnego.
 Renolin HVI 32 GA jest specjalnie opracowanym wielose-
zonowym olejem hydraulicznym na bazie wyselekcjono-
wanych olejów bazowych. Ze wzgl´du na zastosowanà 
baz´ olejowà oraz synergicznie dzia∏aj´ce dodatki, 
produkt ten posiada szeroki zakres temperatury pracy. 
RENOLIN HVI 32 GA ma wysoki indeks lepkoÊci, odporny 
na Êcinanie: VI > 160. Ten wysoki wskaênik lepkoÊci gwa-
rantuje doskona∏e w∏asnoÊci niskotemperaturowe oraz 
wysokà stabilnoÊç warstwy smarujàcej. Ta ciecz  zapew-
nia wysokà odpornoÊç przed zu˝yciem, wysokà stabilnoÊç 
i dobrà ochron´ przed korozjà.

Wielosezonowe ciecze hydrauliczne

RENOLIN UNISYN OL seria
W pe∏ni syntetyczne ciecze hydrauliczne na bazie 
syntetycznych w´glowodorów (polialfaolefi ny). 
Doskona∏e w∏asnoÊci niskotemperaturowe 
(temperatura p∏yni´cia <-50 ° C).

 RENOLIN EXTREME TEMP seria
Pó∏syntetyczne ciecze hydrauliczne na bazie olejów 
bazowych poddanych specjalnym procesom obróbczym, 
wysoka stabilnoÊç na Êcinanie, doskona∏a ochrona przed 
zu˝yciem, d∏uga ˝ywotnoÊç.

Test na pienienie wg ASTMD 892


