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NLGI 00 (-30°C) - (-10°C)
NLGI 0 (-10°C) - (0°C)
NLGI 1 (0°C) - (10°C)
NLGI 2 (10°C) - (30°C)
NLGI 3 (30°C +)

144 cm³ / dk
180 cm³ / dk
216 cm³ / dk

ALL-600 
ALL-600 S
ALL-600 S1

ALL-600
ALL-600

ALL-600
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A grease for open gears, steel ropes and chains based on inorganic thickening agent. Gear Grease MDS contains lubricants that 
efficiently prevent shearing, such as graphite, for example. Typical lubricating uses include extremely heavily loaded, slowly 
moving equipment and equipment exposed to vibration. For example, hydraulic hammers require this type of grease.

Açık dişliler, çelik halatlar ve zincirler için tasarlanmış inorganik sabun ihtiva eden bir grestir. Gear Grease MDS grafit gibi 
yağlayıcıları içeren kırılma ve kesme gibi olayları büyük ölçüde engelleyen bir grestir.
Çok ağır şartlarda, dinamik yükler altında, yavaş hızlarda ve titreşime maruz kalan uygulamalar için tasarlanmıştır.

TEBOIL GEAR GREASE MDS

Thickener NLGI Drop point 
°C

Base oil viscosity 
at mm2/s @ 40°C

Range of use 
temperature °C

Bentonite 0.5 N/A 2100 – 10...150

A lithium complex grease based on synthetic base oil, with broad operating temperature range.

Sentetik baz yağı kullanılarak tasarlanmış Lithium Complex sabunlu özel bir grestir. Mekanik stabilitesi, yüksek sıcaklıklarda bile 
özelliklerini yitirmemesi ile üstün performanslı bir grestir. 220 oC ani sıcaklıklarda kısa süre çalışmaya imkan tanır. Islak, 
aşındırıcı ve tozlu ortamlarda yapışkanlığı sayesinde özelliğini yitirmez.

TEBOIL GREASE HL 520

Thickener NLGI Drop 
point °C

Base oil viscosity 
at mm2/s @ 40°C

Range of use 
temperature °C

Lithium 
complex

2 > 260 600 – 25...150

A special grease containing effitcient EP additives for lubricating heavily loaded open gears and chains that operate in a wide range 
of temperatures. Short-term temperature peaks up to 240 ºC are permissible. Possible uses include rotating frames of machinery, 
chains, steel ropes and various sliding surfaces. Gear Grease XHP is also excellent for lubricating journal and roller bearings in hot 
and/or heavy-duty conditions.

Değişken Sıcaklıklarda çalışan ağır hizmete maruz açık dişli ve zincirlerin yağlanmasında kullanılan, verimlilik arttırıcı EP 
katkılarını da içinde ihtiva eden özel bir grestir. 240 oC ye kadar olan ani sıcaklık artışlarında bile kısa süreli çalışmaya imkan 
vermektedir. Genel kullanım alanı makinaların döner uzuvları, zincirler, demir halatlar ve çeşitli kayar yüzeylerdir. Yüksek     
sıcaklıkta ve / veya ağır hizmet çalışan Makaralı yataklar ile mil kovanlarının yağlanmasında mükemmel sonuç vermektedir.

TEBOIL GEAR GREASE XHP

Thickener NLGI Drop point 
°C

Base oil viscosity 
at mm2/s @ 40°C

Range of use 
temperature °C

Calcium/
Lithium 
complex

0.5 > 260 800 – 30...140



A special high temperature grease for industrial and automotive journal and roller bearings operating under heavy load and/or 
at extremely high temperatures. As an example, the grease is typically used in wheel hubs of heavy-duty vehicles. Excellent choice 
for multipurpose grease.

Ağır yüklere ve çok yüksek sıcaklık altında çalışan Endüstriyel & Otomotivde dönüşe maruz alanlarda, makaralı yataklarda 
kullanım için tasarlanmış bir grestir. Tipik uygulama alanları ise Tır ve Kamyon gibi ağır otomotiv gruplarının aksta bulunan 
tekerlek göbekleridir. Genel amaçlı günlük kullanım için ideal bir grestir.

TEBOIL MultiPropose HT

Chassis grease containing molybdenum sulphide (MoS2), for lubrication of king pins, ball joints and bearing journals.

Molibdenli genel kullanım gresidir. Universal bir kullanım alanı vardır.

TEBOIL UNIVERSAL M

Fully synthetic industrial gear and circulation oils containing EP additives. Typical applications include gears operating at high 
or extensively varying temperatures, as well as if extended service intervals are required or if the objective is improvement of 
energy effi ciency.

Tamamen Sentetik içinde EP katkıları içeren dişi ve sistem yağıdır. Tipik kullanım alanları çok değişken sıcaklıklarda ve uzun 
servis ararlıklarında çalışan uygulamalardır.

TEBOIL SYPRES

Thickener NLGI Drop 
point °C

Base oil viscosity 
at mm2/s @ 40°C

Range of use 
temperature °C

Lithium 
complex

2 > 260 200 – 30...150

Thickener NLGI Drop point °C Base oil viscosity 
at mm2/s @ 40°C

Range of use tem-
perature °C

Lithium 2 180 110 – 30...120

ISO VG 
class

Viscosity
@40°C,        @100°C,

mm2/s        mm2/s

VI Pour point, 
°C

Flash point, 
°C

68 68 11.2 158 – 51 220

100 100 15.0 155 – 51 210

150 150 20.0 155 – 48 210

220 220 26.0 150 – 39 210

320 320 33.0 150 – 36 200

460 460 43.0 145 – 30 190



Merkezi Yağlama Sistemleri

Endüstriyel Özel Gres Çözümleri 
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