
 

MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS 
 
Průmyslové vysokotlaké převodové oleje bez obsahu zinku a olova 
 
Popis 
Oleje z řady MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS jsou 
vysoce výkonné převodové oleje s vynikajícími chemickými 
a fyzikálními vlastnostmi. Pečlivě zvolené základní složky a 
navzájem vyvážené doplňkové složky v těchto mnohostran-
ně použitelných olejích jim  dodávají  neobvyklou úroveň 
výkonu. Při vysokých a prudkých zatíženích zůstává neustá-
le mezi plochami přenášejícími zatížení ochranný olejový 
film. Tyto oleje jsou naprosto slučitelné se slitinami mědi a 
bronzu, s obvyklými izolačními materiály a barevnými nátě-
ry. Tyto převodové oleje nabízejí také velmi efektivní ochra-
nu proti korozi. 
 
Výhody 
• neobsahují zinek a olovo 
• jsou naprosto slučitelné se všemi kovy 
• jsou snášenlivé se všemi obvyklými izolačními materiá-

ly 
• lze je mísit s převodovými oleji na bázi minerálních 

olejů nebo PAO bázi 
• velmi rychle odpuzují vodu 
• schopnost nejlepší ochrany před pěněním díky spe-

cielním doplňkovým složkám 
• velká hospodárnost díky extrémně dlouhým intervalům 

výměny oleje 
• vysoká odolnost proti stárnutí 
 

 
Oblast nasazení 
MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS je doporučován 
všemi známými výrobci pro všechny čelní, kuželové, plane-
tové a šnekové převody. Mimořádná kvalita tohoto maziva 
vyniká zejména při vysokých a prudkých zatíženích a při 
ztížených podmínkách u převodů, jako jsou např. vysoká 
vlhkost, mokrost a velmi vysoké teploty během provozu a 
velmi nízké teploty na začátku provozu. Tyto oleje se nejlé-
pe uplatní pro horské dráhy, lyžařské vleky, štěrkovny a 
čistírny odpadních vod. 
 
Specifikace 
Jsou splněny následující testy a normy: 
Norma jakosti CKC dle ISO 7643 
Norma jakosti CLP dle DIN 51 517 13 
Špinící test FVA 54/II 
Průkaz způsobilosti dle Flender specifikace z 16.4. 1997 
Doporučeno specielně také pro lehké převody 
 
 
Upozornění 
Bezproblémová mísitelnost s převodovými oleji na bázi minerálních 
olejů a ostatními syntetickými převodovými oleji na bázi Polyalfaole-
finu ( = PAO ). 
Nemíchat s převodovými oleji z řady MOTOREX GEARSYNT nebo 
jinými převod. oleji na bázi Polyglykolu.  
Při přechodu na produkty MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS  
se musí hnací mechanizmus vymýt a vyčistit. 

 
Technické parametry 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška 
podle 

Hod-
noty         

Třída viskozity ISO VG ISO 3448 46 68 100 150 220 320 460 680 1000 
Hustota při 20°C (g/ml) ISO 3675 0,876 0.878 0.880 0.887 0.892 0.897 0.900 0.919 0.933 

Viskozita při 40°C (mm2/s) ISO 3104 47 67 102 149 217 330 468 662 1041 
Viskozita při 100°C (mm2/s)      ISO 3104 7,0 8.6 11.4 14.6 18.6 24.6 30.8 36.5 47.2 

Index viskozity  ISO 2909 106 100 98 97 96 96 95 90 87 
Bod tuhnutí (°C) ISO 3016 -36 -30 -27 -24 -21 -15 -12 -11 -9 

Bod vzplanutí (°C) ISO 2592 210 220 220 225 230 230 240 245 275 
Deemulgační 
schopnost oleje min DIN 51599 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

Neutralizační číslo (mg KOH/g) DIN 51558 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Test B koroze oceli  (stupeň koroze) DIN 51355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koroze mědi (stupeň koroze) ISO 2160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Svařovací tlak VKA (N)  2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2800 2800 

FZG - Test            
Energetický stupeň 

síly poškození A/8,3/90 DIN 51354 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 

Mikropitingový test            
Energetický stupeň 

síly poškození 90°C FVA-54/II ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

 
Třída ohrožení vod: WGK 2 
Kód pro zneškodňování: VVS 1470, EWC 130 202 
    
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní 
tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 

 DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR) 

Zelená 273, 370 01 Č. Budějovice 
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260 

       e-mail: deckenbach@deckenbach.cz 


