
 

 
 

Opis produktu 

Pinnacle EP to grupa wysokiej jakości syntetycznych 

olejów przekładniowych odpornych na ekstremalne 

obciążenia. Są one przeznaczone do użytku w szerokiej 

gamie przekładni przemysłowych i układów centralnego 

smarowania pracujących  w bardzo trudnych warunkach 

eksploatacyjnych i narażonych na wysokie obciążenia,  i 

temperatury oraz obciążenia udarowe. 

Oleje Pinnacle EP zestawiono przy udziale kombinacji  

polialfaolefin  oraz estrów syntetycznych, a także wielu 

nowoczesnych pakietów dodatków zapewniających 

skuteczną ochronę w warunkach wysokich nacisków (EP), 

odporność na zużycie, korozję, rdzę, a także doskonałą 

stabilność termiczną i oksydacyjną. Produkty dostępne są 

w klasach ISO VG 150, 220, 320 oraz 460. 

Korzyści dla klienta 

• Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna gwarantuje 

ochronę przed zanieczyszczeniami oraz długi okres 

eksploatacji w przekładniach  i układach obiegowych   

• Odpowiednio dobrany pakiet dodatków EP sprzyja 

ochronie przekładni i łożysk przed zużyciem oraz służy 

wydłużeniu trwałości maszyn podczas pracy pod bardzo 

dużym obciążeniem  

• Skuteczne dodatki przeciwkorozyjne przyczyniają się do  

zmniejszenia ilości  konserwacji układu oraz przestojów 

spowodowanych koniecznością napraw 

• Szybkie wydzielanie wody i powietrza zachowuje ciągłość 

ochronnego filmu olejowego oraz odporność podatnych 

na zużycie podzespołów 

• Ochrona przed utlenianiem w wysokich temperaturach 

zapewnia wysoką trwałość użytkową oleju, skuteczność i 

sprawność układu 

• Kompatybilność z wieloma typowymi tworzywami 

uszczelniającymi i olejami mineralnymi pomaga unikać 

konieczności wymiany oleju i przestojów 

 

 

• Skuteczne utrzymywanie czystości układu 

• Ochrona przed zużyciem przekładni i łożysk w 
warunkach dużych obciążeń dzięki dodatkom EP  

• Odporność na rdzę i korozję 

• Szybkie wydzielanie wody i  powietrza 

• Długa żywotność  i skuteczność oleju 

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

ANSI/AGMA David Brown 

DIN Staubli 

US Steel  
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Zalety produktu 



 Pinnacle® EP ─ 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 

• Szeroka gama przekładni w mobilnych i stacjonarnych 

urządzeniach przemysłowych, gdzie wymagany jest 

olej EP, w tym w przekładniach walcowych, 

stożkowych oraz ślimakowych  

• Łożyska ślizgowe oraz toczne, pracujące w warunkach 

wysokich obciążeń  

• Układy obiegowe wymagające oleju z dodatkami EP  

• Maszyny narażone na różne warunki pracy i 

temperatury otoczenia, np. przekładnie dźwigów, 

suwnic oraz wciągarek  

• Reduktory prędkości, napędy łańcuchowe ,przekładnie 

zębate oraz sprzęgła podatne  

• Układy smarowania zanurzeniowego, rozbryzgowego, 

obiegowego i strumieniowego 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Maszyny włókiennicze Staubli 

Zgodność ze standardami 

• ANSI/AGMA norma 9005-EO2 

• DIN 51517 część 3 CLP  

• David Brown, aprobata tabela H  

• US Steel specyfikacja nr 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Właściwości  VG150 VG220 VG320 VG460 

Numer produktu  002082.1 002083.1 002081.1 002084.1 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ISO 3104 150 220 320 460 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ISO 3104 18,8 26,1 35,2 46,5 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 150 154 159 163 

Temperatura zapłonu, COC,°C ISO 2592 244 234 240 246 

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 -48 -48 -42 -39 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D1298 0,850 0,853 0,855 0,856 

Test obciążenia niszczącego FZG, A/16,6/90 DIN 51354 >12 >12 >12 >12 

Test obciążenia niszczącego FZG, A/8,3/90 DIN 51354 >12 >12 >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. 


