
 

 
 

Opis produktu 

Meropa WM jest wysokiej jakości przemysłowym olejem 

przekładniowym stworzonym z myślą o ochronie przed 

zużyciem zamkniętych przekładni i innych urządzeń w 

warunkach dużych nacisków lub obciążeń udarowych, 

zapewnia skuteczną ochronę przed mikropittingiem. 

Meropa WM zawiera mineralne oleje bazowe w połączeniu 

z wysokiej jakości dodatkami siarkowo-fosforowymi, które 

sprawiają, że olej jest  odporny na ekstremalne ciśnienia 

(EP) .Został opracowany tak, by wykraczać ponad stopień 

10 w teście odporności na mikropitting FZG (FVA.54/I-IV), 

dzięki czemu olej zaklasyfikowano w klasie GFT-High. 

Oleje Meropa WM dostępne są w klasach lepkości ISO od 

150 do 220. 

Korzyści dla klienta 

• Wysokiej jakości skład zapewnia niezawodną ochronę 

przed mikropittingiem, minimalizując zużycie i ilość prac 

konserwacyjnych 

• Wysokowydajne dodatki EP zapewniają ochronę przy 

dużych obciążeniach i obciążeniach udarowych, a także 

dłuższy okres eksploatacji urządzeń  

• Stabilność oksydacyjna i termiczna sprzyjają trwałości 

użytkowej oleju , optymalnej wydajności i ochronie układu 

• Pewna ochrona przed rdzą i korozją ułatwia ochronę 

najważniejszych podzespołów, zwiększają wydajność i 

trwałość układu 

• Dobre właściwości przeciwpienne i szybkość wydzielania 

wody zapewniają ochronę układów obiegowych 

podatnych na zanieczyszczenie wodą 

• Nie powoduje korozji materiałów, z których wykonano 

przekładnie i łożyska, takich jak stal, miedź, brąz, babbitt 

czy kadm i nikiel, co ogranicza potrzebę konserwacji 

 

 

• Ochrona przed mikropittingiem i wydłużony okres 
eksploatacji urządzeń 

• Ochrona przy dużych obciążeniach udarowych 

• Wysoka trwałość użytkowa , wydajność oleju i 
ochrona układu 

• Odporny na rdzę i korozję 

• Właściwości przeciwpienne i oddzielania wody 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

AGMA Cincinnati Milacron 

David Brown DIN 

Flender US Steel 

Valmet  
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Wysokiej jakości przemysłowy olej przekładniowy 

Zalety produktu 



 Meropa® WM ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Olej Meropa WM zalecany jest do smarowania wielu 

różnych urządzeń przemysłowych i mobilnych, 

napędów łańcuchowych, kół zębatych, łożysk 

ślizgowych i tocznych, prowadnic ślizgowych i 

sprzęgieł podatnych 

• Olej Meropa WM jest szczególnie zalecany do 

zamkniętych przekładni napędowych i reduktorów 

prędkości począwszy od motoreduktorów małej mocy 

po duże, wysokiej mocy urządzenia spotykane w 

walcowniach i cementowniach oraz wyciągi kopalniane 

•  Meropa WM nadaje się do smarowania 

przemysłowych przekładni hipoidalnych, a także do 

użytku w przekładniach napędowych i przekładniach 

ślimakowych samochodów, maszyn budowlanych i 

górniczych oraz w przekładniach maszyn do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 

• Olej Meropa WM jest zalecany do smarowania 

kąpielowego, rozbryzgowego oraz obiegowego 

• Niższe klasy lepkości oleju Meropa WM zalecane są w 

układach stosujących mgłę olejową w szerokiej gamie 

zastosowań, np. do smarowania maszyn w przemyśle 

metalowym, aluminiowym, chemicznym i 

papierniczym, a także obrabiarek i przenośników 

wykorzystujących podzespoły takich firm jak Norgren i 

Alemite 

 

 

• Olej Meropa WM może być stosowany w 

przekładniach okrętowych głównych układów 

napędowych, turbin i maszyn pokładowych takich jak 

windy ładunkowe, windy kotwiczne, dźwigi, obracarki, 

pompy, wyciągi pochyłe, windy i łożyska nośne steru 

• Olej Meropa WM 320 wykorzystywany jest w 

elektrowniach wiatrowych 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zatwierdzenia 

• David Brown 

• Cincinnati Milacron 

• Valmet 

Zgodność ze standardami 

• US Steel 224 

• AGMA 9005-E02 

• DIN 51517/3 

Zalecenia 

• Olej Meropa WM zalecany jest i może być stosowany 

w przekładniach zębatych śrubowych, stożkowych, 

przekładniach planetarnych i motoreduktorach marki 

Flender 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  150 220 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ISO 3104 150 220 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ISO 3104 14,5 19,1 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 97 97 

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 248 250 

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 -24 -24 

Gęstość w temp. 15°C, kg/l ASTM D1298 0,891 0,893 

Test obciążenia niszczącego FZG, 

A/16,6/90 

DIN 51354 >12 >12 

Test obciążenia niszczącego FZG, CEC L-07-A-95 12 12 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


