
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 

Для подшипников 

Специально разработанная смазка на основе синтетических 

компонентов, с добавлением минерального масла и 

присадки MoS2. Обеспечивает отличную устойчивость к 

сдвигу, защиту от коррозии и ржавчины. 
 
Specifications 

DIN 51 502: KPFE2K-60, ISO 6743 Part 9: ISO-L-XECEB2 

 

RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 - специально разработанная 

смазка на основе синтетических компонентов (эстеров), 
полиальфаолефинов., с добавлением минерального масла и присадки MoS2- 
дисульфид молибдена, загуститель – литиевое мыло. 

Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу (механическую 

стабильность), защиту от коррозии и ржавчины. Специальный комплекс 

присадок и MoS2 помогают снизить износ при постоянном применении и 

продлить срок службы смазываемых механизмов. 

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения при 

экстремально высоких нагрузках и очень низких температурах. 

Верхний диапазон рабочей температуры RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 
2 mit MoS2 при продолжительном режиме работы составляет +120 °C. Не 

рекомендуется превышать температуру 160 °C кратковременно. 

 
Применение при высоких температурах уменьшает срок службы 

продукта. Регулярное добавление смазки сохраняет ее свойства и 

сокращает эксплуатационные расходы. 

 
 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C < 200 DIN ISO 2592 

Цвет n/a Черный 
 

Классификация n/a KРFE2K-60 DIN 51350 

Класс NLGI n/a 2  

Температура каплепадения °C > 180 DIN ISO 2176 

Пенетрация за 60 циклов при 25°C мм/10 265 - 295 ISO 2137 

Тип загустителя n/a Литиевое мыло 
 

Нагрузка сваривания VKA Н 3 200 DIN 51350T4 

Рабочая температура (мах +200°C) °C -60 /+ 120 DIN 51825 

Тест защиты от коррозии SKF Emcor, 
дистилированная вода 

 

n/a 0 DIN 51802 



Специфікації

DIN 51 502: KPFE2K-60, ISO 6743 Part 9: ISO-L-XECEB2

Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2

Для підшипників
Спеціально розроблене мастило на основі синтетичних
компонентів, з додаванням мінерального масла і
присадки MoS2. Забезпечує відмінну стійкість до
зсуву, захист від корозії та іржі.

RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 - спеціально розроблене 
мастило на основі синтетичних компонентів (естестерів), поліальфаолефінів, з 
додаванням мінерального мастила і присадки MoS2 - дисульфід молібдену, 
загущувач - літієве мило.

Забезпечує відмінну стійкість до зсуву (механічну стабільність), захист від 
корозії та іржі. Спеціальний комплекс присадок і MoS2 допомагають знизити 
знос у разі постійного застосування і подовжити термін служби змащуваних 
механізмів.

Застосовується для змащування підшипників кочення і ковзання за 
екстремально високих навантажень і дуже низьких температур.

Верхній діапазон робочої температури RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 
mit MoS2 при тривалому режимі роботи становить +120 °C. Не 
рекомендується перевищувати температуру 160 °C короткочасно.

Застосування за високих температур зменшує термін служби 
продукту. Регулярне додавання мастила зберігає його властивості та 
скорочує експлуатаційні витрати.

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура спалаху °C < 200 DIN ISO 2592

Колір н/п Чорний

Класифікація н/п KРFE2K-60 DIN 51350

Клас NLGI н/п 2

Температура краплепадіння °C > 180 DIN ISO 2176

Пенетрація за 60 циклів при 25°C мм/10 265 - 295 ISO 2137

Тип згущувача н/п Літієве мило

Навантаження зварювання VKA Н 3 200 DIN 51350T4

Робоча температура (мах +200°C) °C -60 /+ 120 DIN 51825

Тест захисту від корозії SKF Emcor,
дистильована вода п/п 0DIN 51802
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