
Meropa® Synthetic EP 
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp, chịu cực áp 
 

Dầu bánh răng và tuần hoàn chất lượng tuyệt 
hảo, gốc tổng hợp, sử dụng cho nhiều loại thiết 
bị công nghiệp làm việc ở điều kiện khắc nghiệt 
như tải trọng nặng, tải va đập và nhiệt độ cao 
mà nếu dùng dầu bôi trơn thông dụng sẽ có 
định kỳ thay dầu ngắn. Dầu được pha chế từ 
hỗn hợp dầu gốc tổng hợp poly-alpha-olefin và 
ester cùng với các loại phụ gia phù hợp để bảo 
đảm các tính năng chịu cực tải, ổn định nhiệt 
và ô xy hóa, tính năng chống mài mòn, chống 
ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời. 

ỨNG DỤNG 
• Tất cả các hệ thống bánh răng trong các thiết bị 

công nghiệp tĩnh tại và di động được chỉ định 
nhớt chịu cực áp bao gồm loại bánh răng thẳng, 
bánh răng côn và trục vít  

• Ổ trượt và ổ chống ma sát làm việc ở điều kiện 
tải trọng nặng  

• Các hệ thống tuần hoàn yêu cầu dầu chịu cực 
áp 

• Các thiết bị để ngoài trời ở điều kiện nhiệt độ 
bên ngoài thay đổi nhiều như các hộp số của 
cần trục, pa-lăng và tời  

• Các hộp giảm tốc, truyền động xích và khớp nối 
mềm  

• Các hệ thống bôi trơn văng té, tuần hoàn và 
bơm phun dầu  

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG 
• Tiêu chuẩn ANSI/AGMA 9005-D94 cho dầu bánh 

răng tổng hợp   
• Chấp thuận của David Brown Bảng H    
• Tiêu chuẩn US Steel No. 224 
• Tiêu chuẩn DIN 51517 Part 3 CLP 
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ƯU ĐIỂM 
Giảm thiểu bảo dưỡng bất thường  
Tính năng ổn định nhiệt và ổn định ô xy hóa tuyệt vời 
giúp chống tạo cặn bám, giữ cho bánh răng/hệ thống 
tuần hoàn dầu sạch hơn. 

Kéo dài tuổi thọ thiết bị ở điều kiện khắc 
nghiệt 
Phụ gia cực áp đặc biệt bảo đảm khả năng chống 
mài mòn cho bề mặt của ổ đỡ và bánh răng chịu tải 
nặng. Phụ gia chống rỉ và chống ăn mòn hữu hiệu 
giúp bảo vệ tất cả bộ phận của hệ thống. 

Vận hành không sự cố 
Tính năng tách nước và không khí tuyệt hảo sẽ loại 
trừ nguy cơ mài mòn bề mặt do mất màng dầu bôi 
trơn. Tính tương thích với các loại gioăng phớt thông 
dụng và với dầu tuần hoàn gốc khoáng sẽ loại trừ 
các vấn đề phát sinh do sự thay đổi loại dầu. 

Kéo dài thời gian sử dụng dầu  
Tính năng bền ô xy hóa bảo đảm tuổi thọ của dầu dài 
hơn trong điều kiện khắc nghiệt so với trường hợp 
dùng dầu gốc khoáng thông dụng. 
 
MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất 
(MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. 
Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các 
hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu 
nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web 
www.caltexoils.com. 
 
 
Tờ Thông tin Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông 
tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu 
biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. 
Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định. 
 
Phát hành bởi Chevron Global Lubricants, Châu Á Thái Bình Dương 
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Cấp ISO  150 220 320 460 
Mã sản phẩm  530479 530480 530481 530482
Cấp AGMA  4S 5S 6S 7S
Cấp David Brown 4H 5H 6H 7H
Điểm chớp cháy cốc hở, °C 210 212 216 222
Điểm rót chảy, °C -36 -36 -36 -36
Tải Timken OK, kg 36 36 36 36
Độ nhớt, 
 mm²/s ở 40°C 150 220 320 460
 mm²/s ở 100°C 19,4 26,2 35,4 47,8
Chỉ số độ nhớt 148 152 157 163

http://www.caltexoils.com/

