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Smering

36% van alle vroegtijdig optredende lagerdefecten zijn het 
gevolg van een slechte smering
Als je hierbij dan nog de vervuiling telt, komen we aan meer dan 50%. Het spreekt dus 
voor zich dat een correcte smering en een hoge zuiverheidgraad van cruciaal belang zijn 
voor de levensduur van de lagers.  

Voordelen van 
juiste smering

Stijging van
Productiviteit• 
Bedrijfszekerheid• 
Beschikbaarheid en duurzaamheid• 
Inzetbaarheid van de machine• 
Onderhoudsintervallen• 
Veiligheid• 
Gezondheid• 
Duurzaamheid• 

Daling van
Energieverbruik door wrijving• 
Warmteontwikkeling door wrijving• 
Slijtage door wrijving• 
Geluidshinder door wrijving• 
Machinestilstand• 
Bedrijfskosten• 
Productvervuiling• 
Kosten voor onderhoud en reparatie• 
Verbruik van smeermiddel • 
Corrosie• 

Drie factoren bepalen het succes van het AM-proces:
Cultuur:   De organisatiecultuur en de commitment van het 

management om te zorgen voor geschikte opleiding, 
human resources enzovoort. 

Proces:   Het continu evalueren en verbeteren van alle noodzakelijke 
processen, zoals het registreren van assets, de key 
performance-indicators, updates enzovoort.

Technologie:   Bereid zijn om te investeren in nieuwe en relevante 
technologie is cruciaal voor het slagen van de onderneming. 
De bereidheid van het personeel om deze technologie te 
gebruiken, is van groot belang. 

De SKF methode
Asset Management (AM) is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Grote firma’s 
passen het AM-concept toe en streven hierbij naar een maximale beschikbaarheid en een 
optimaal rendement, terwijl ze de kwaliteit van hun product continu willen verbeteren en 
hun kosten tot een minimum willen beperken. Smeersystemen staan centraal bij het 
onderhoudsbeheer en spelen dus ook een sleutelrol in het totale AM-concept.

Om organisaties te begeleiden bij dit complexe proces heeft SKF het: 
Asset Efficiency Optimization, het optimaliseren van het rendement van 
de installatie. Dit managementproces is bedoeld om de efficiëntie en de 
doeltreffendheid van de activiteiten te maximaliseren, met focus op de 
productiviteit en de bedrijfsdoelstellingen van de betreffende onderneming. 
Het gaat hierbij om productie-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen. 
Het proces omvat vier kernelementen: onderhoudsstrategie, vaststellen 
van werkzaamheden, beheersing van de werkstroom en uitvoering van 
het werk. Voor extra informatie over asset management, surf naar 
www.aptitudeexchange.com.

Succesfactoren

Cultuur
SUCCES

Technologie

Proces
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iddelen – Inleiding

Smeermanagement
Net zoals het asset management ervoor zorgt dat het onderhoud op een hoger niveau 
wordt gebracht, maakt een procesmatige benadering van ‘smering’ het mogelijk deze 
activiteit vanuit een breder standpunt te bekijken. Door de nieuwe benadering kan de 
bedrijfszekerheid van het machinepark wezenlijk verhoogd worden tegen lagere kosten. 

Hier volgen de belangrijkste elementen waar mee 
rekening gehouden moet worden bij het invoeren 
van een managementplan voor smeringen. 

Identificatie van de toepassing en gegevensverzameling
Je moet van elk smeerpunt alle relevante informatie verzamelen. 
Zo zijn bijvoorbeeld het lagertype en het soort afdichting cruciaal 
voor het nemen van bepaalde beslissingen.

Keuze van het smeermiddel en optimalisering 
Als je het juiste smeermiddel gebruikt, kun je de periodes tussen 
twee smeerbeurten aanzienlijk verlengen en zorg je ook voor betere 
prestaties. Resultaat: een langere levensduur van de component, 
minder werk, minder voorraad en minder risico op verontreiniging.

Uitvoering, procedures en KPI’s*
Het smeren is niet zonder risico’s voor de uitvoerder en voor de 
machine. Om de risico’s te beperken, moet je de juiste procedures 
en methodes toepassen. De doelmatigheid van het smeerplan kun 
je met KPI’s meten. 

Opleiding en continue verbetering
Wanneer technici degelijk zijn opgeleid, kunnen ze het smeerplan 
correct uitvoeren en beheren. De KPI-analyses, trainingen en  
marktinformatie worden gebruikt om verbeteringsvoorstellen 
uit te werken.

Analyse van de smeermiddelen
Je kunt uit de analyse van de smeermiddelen heel wat nuttige 
informatie halen om te anticiperen op eventuele risico’s en om 
uitval te voorkomen.

Opslag, verwerking en verontreinigingcontrole
Orde en netheid wordt vaak onderschat. Het bijvullen van een 
vetpistool of het overgieten van olie kan tot sterke verontreinigingen 
leiden. Door de juiste tools te gebruiken, kun je dit risico minimaliseren. 

* KPI: Key Performance Indicator
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SKF smeermiddelen bieden belangrijke concurrerende 
voordelen:

Ze zijn ontworpen en getest om beter te presteren in reële situaties• 
De productgegevens bevatten specifieke testresultaten om een • 
betere keuze te kunnen maken
Constante prestaties door een strenge kwaliteitscontrole van elke • 
productieserie
Door deze kwaliteitscontrole kan SKF een houdbaarheidsperiode* • 
van vijf jaar garanderen vanaf de productiedatum

De eigenschappen en prestaties van het smeermiddel worden enorm 
beïnvloed door de productieprocessen en de grondstoffen. Het is zo 
goed als onmogelijk om smeermiddelen uitsluitend op basis van hun 
samenstelling te selecteren of te vergelijken. Alleen prestatietesten 
kunnen relevante informatie opleveren.
SKF is al meer dan 100 jaar bezig met het verzamelen van kennis 
over de interactie tussen smeermiddel, materiaal en oppervlakte. 

Op basis van die kennis heeft SKF heel wat industriële normen voor 
het testen van lagersmeermiddelen opgesteld. Emcor, ROF, ROF+, 
V2F, R2F en Bequiet zijn maar een paar van de door SKF ontwikkelde 
tests voor beoordeling van de prestatie van het smeermiddel bij 
operationele lagers. Heel wat van deze tests worden wereldwijd 
door fabrikanten van smeermiddelen toegepast. 

SKF Engineering and Research Centre in Nederland

Het kiezen van een SKF smeermiddel
Een smeermiddel kiezen is een kieskeurig proces. SKF heeft een aantal tools 
ontwikkeld om de keuze van het meest geschikte smeermiddel gemakkelijker 
te maken. Dit uitgebreide assortiment van tools gaat van gebruiksvriendelijke 
en toepassingsgerichte tabellen tot geavanceerde software die op basis van 
een gedetailleerde beschrijving van de werkomstandigheden het juiste 
smeermiddel aanduidt. 

De basistabel voor het kiezen van lagervetten geeft snel een aantal 
suggesties over de meest gebruikte vetten voor typische toepassingen.

SKF smeermiddelen

*  Het voedingsveilige SKF LGFP 2 smeermiddel biedt een houdbaarheidsperiode 
van twee jaar vanaf de productiedatum
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iddelen – Een SKF sm
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iddel kiezen

Basistabel voor het kiezen van lagervetten

Bedrijfsparameters van het lager

LubeSelect voor SKF vetten is de eenvoudigste manier om het juiste vet te kiezen: 
gewoon wat extra informatie ingeven, zoals het toerental, de temperatuur en de 
belastingsomstandigheden en je weet onmiddellijk wat je moet gebruiken. Voor extra 
informatie, surf naar www.aptitudeexchange.com. De SKF vetkeuzetabel geeft 
eveneens een volledig overzicht van de SKF vetten. De tabel bevat de belangrijkste 
selectieparameters, zoals temperatuur, toerental en belasting en daarnaast ook 
informatie over de prestaties. 

Gewoonlijk gebruikt wanneer: 

Toerental = M, Temperatuur = M en Belasting = M Algemene doeleinden

Tenzij:

Verwachte lagertemperatuur continu >100 °C Hoge temperatuur

Verwachte lagertemperatuur continu >150 °C,  
vereiste stralingsweerstand Extreem hoge temperatuur

Lage omgevingstemperatuur –50 °C,  
verwachte lagertemperatuur <50 °C Lage temperatuur

Schokbelasting, hoge belasting,  
frequent aan/uitschakelen Hoge belasting

Voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelen

Biologisch afbreekbaar,  
vereiste lage toxiciteit Biologisch afbreekbaar

NB:  – Bij een relatieve hoge omgevingstemperatuur: gebruik LGMT 3 in plaats van LGMT 2
– Bij speciale bedrijfsomstandigheden: raadpleeg de SKF vetkeuzetabel

Toerental voor kogellagers

EH = Extreem hoog n dm boven 700 000

VH = Zeer hoog n dm tot 700 000

H = Hoog n dm tot 500 000

M = Medium n dm tot 300 000 

L = Laag n dm onder 100 000

Temperatuur

L = Laag <50 °C

M = Medium 50 tot 100 °C

H = Hoog >100 °C

EH = Extreem hoog >150 °C

Toerental 
voor rollagers
SRB/TRB/CARB CRB

H = Hoog n dm boven 210 000 n dm boven 270 000

M = Medium n dm tot 210 000 n dm tot 270 000

L = Laag n dm tot 75 000 n dm tot 75 000

VL = Zeer laag n dm onder 30 000 n dm onder 30 000

Belasting

VH = Zeer hoog C/P <2

H = Hoog C/P ~4

M = Medium C/P ~8

L = Laag C/P ≥15

n dm = toerental, r/min x 0,5 (D+d), mm

C/P = belastingsverhouding  C = dynamische draaggetal, kN
P = equivalente dynamische lagerbelasting, kN
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SKF Vetkeuzetabel
Temperatuurbereik 1)

Vet Beschrijving Application examples LTL HTPL

Temp. Toerental

Algemeen gebruik, industrie 
en automobielsector

Wiellagers van auto’s
Transportbanden & ventilatoren
Kleine elektromotoren

–30 °C 120 °C M M

Algemeen gebruik, industrie 
en automobielsector 

Lagers met d >100 mm
Verticale opstelling of rotatie buitenlagerring
Wiellagers van vrachtwagens en aanhangwagens

–30 °C 120 °C M M

Hoge belasting
Papierverwerking, drukkerijen
Strekwalslagers in de staalindustrie
Zware machinerie, trilgoten

–20 °C 110 °C M L tot M

Breed temperatuurbereik 4), 
hoge belasting 

Wiellagers van auto’s en vrachtwagens
Wasmachines
Elektromotoren

–30 °C 140 °C M tot H L tot M

Voedingsveilig
(voedingsmiddelenindustrie)

Apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie
Verpakkingsmachines
Bottelmachines

–20 °C 110 °C M M

Biologisch afbreekbaar, 
lage toxiciteit 3)

Landbouw- en bosbouw.
Constructie en grondverzet
Waterzuivering en irrigatie

–40 °C 90 °C L tot M L tot M

Windturbineschoepen en 
zwenkgieken vet Windturbineschoepen en lagers van zwenkgieken –40 °C 120 °C L tot M VL

Lage temperatuur, 
extreem hoog toerental

Spindels voor gereedschapwerktuigen en textielindustrie
Kleine elektromotoren gebruikt in medische instrumenten
Drukcilinders 

–50 °C 110 °C L tot M M tot EH

Hoge belastingen, lage 
temperatuur

Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Centrale smeersystemen
Toepassingen met tontaatslagers

–30 °C 110 °C L tot M L tot M

Hoge belasting, breed 
temperatuurbereik

Hoofdrotoraandrijving van windturbines
Zware toepassingen off road of marine toepassingen
Toepassingen blootgesteld aan sneeuw

–40 °C 110 °C L tot M L tot M

Hoge viscositeit plus vaste 
smeerstoffen

Brekers
Bouwmachines, zoals mechanische cilinders, 
kraanarmen, kraanhaken
Trilzeven

–20 °C 120 °C M VL

Extreem hoge viscositeit 
met vaste smeerstoffen

Taatslagers.
Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers
Draaikranslagers

–10 °C 120 °C M VL

Hoge viscositeit EP, 
hoge temperatuur 5)

Staal-op-staal kogelgewrichtslagers
Pulp- en papiermachines
Continugietmachines in de staalindustrie
Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C

–20 °C 150 °C M tot H VL tot M

Hoge prestaties polyureavet

Elektromotoren
Ventilatoren, zelfs bij hoge snelheid
Kogellagers met hoge snelheid en gemiddelde tot hoge 
temperatuur

–40 °C 150 °C M tot H M tot H

Extreme temperatuur
Installaties voor bakkerijen (ovens)
Wafelbakmachines
Textieldrogers

–40 °C 260 °C VH L tot M

1)   LTL = Low Temperature Limit, grenswaarde lage temperatuur  
HTPL = High Temperature Performance Limit

2)  mm²/s bij 40 °C = cSt.

3)  LGGB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 120 °C 
4)  LGWA 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 220 °C
5)  LGHB 2 is bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C
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Belasting Verdikker/ 
Basisolie

NLGI Basisolie 
viscositeit 2)

Verticale as Snelle 
buiten-
ringrotatie

Oscillerende 
bewegingen

Hevige 
trillingen

Schok-
belasting 
of frequent 
opstarten

Corrosie-
werende 
eigen-
schappen

L tot M Lithiumzeep / 
minerale olie 2 110 l + +

L tot M Lithiumzeep / 
minerale olie 3 120 + l + l

H Lithiumzeep / 
minerale olie 2 200 l l + + +

L tot H Lithiumcomplex-zeep / 
minerale olie 2 185 l l l l + +

L tot M Aluminiumcomplex / 
medische witte olie 2 130 l +

M tot H Lithium-calciumzeep / 
synthetische esterolie 2 110 l + + + l

M tot H Lithiumcomplex-zeep / 
synthetische PAO-olie 2 68 + + + +

L Lithiumzeep / 
synthetische PAO-olie 2 18 l l l

H Lithiumzeep / 
minerale olie 1 200 + + +

L tot H

Calciumsulfonaat-
complex / 
synthetische PAO-olie /
minerale olie

2 80 l l + + + +

H tot VH Lithiumzeep / 
minerale olie 2 500 l + + + +

H tot VH Lithium-calciumzeep /
minerale olie 2 1020 l + + + +

L tot VH
Calciumsulfonaat-
complex /
minerale olie

2 400 l + + + + +

L tot M Di-urea / 
minerale olie 2 tot 3 96 + l l +

H tot VH
PTFE / synthetische 
gefluoreerde 
polyetherolie

2 400 l + + l l l

l = Geschikt + = Aanbevolen

Sm
eerm

iddelen m
et breed toepassingsbereik

Speciale vereisten

Lage tem
peratuur

Hoge tem
peratuur

Hoge belasting
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Aanduiding LGMT 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 K2K-30

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Rood-bruin

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –30 tot +120 °C 

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C 

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

110
11

Penetratie DIN ISO 2137:
60 slagen, 10–¹ mm
100 000 slagen, 10–¹ mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 
50 uur bij 80 °C, 10–¹ mm
V2F test

+50 max.
‘M’

Lagervetten

* Typische waarde

Weerstand tegen corrosie
Emcor: 
 – standaard ISO 11007
– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
0–1*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–6

Smeervermogen 
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max. bij 130 °C

Beschikbare verpakkingen Tube van 35, 200 g
Patroon van 420 ml 
1, 5, 18, 50, 180 kg

SKF universeel vet voor de industrie- en de automobielsector

SKF LGMT 2 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis 
van minerale olie. Het kenmerkt zich door een uitstekende 
thermische stabiliteit binnen zijn bedrijfstemperatuurbereik. 
Dit universeel vet van hoge kwaliteit is geschikt voor tal van 
toepassingen in de industrie en de automobielsector.

Uitstekende oxidatie stabiliteit• 
Goede mechanische stabiliteit• 
Uitstekend bestand tegen water en corrosiewerend• 

Typische toepassingen:
Landbouwwerktuigen• 
Wiellagers voor auto’s• 
Transportbanden• 
Kleine elektromotoren• 
Industriële ventilatoren• 

Technische gegevens
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T 2 en LGM

T 3 

Aanduiding LGMT 3/(grootte verpakking)
Code DIN 51825 K3K-30

NLGI consistentieklasse 3

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Amber

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –30 tot +120 °C 

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C 

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

120–130
12

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

220–250
280 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 
50 uur bij 80 °C, 10–1 mm 
V2F test

295 max.
'M'

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 2 max. 

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–3

Smeervermogen 
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max. bij 130 °C

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur 1 000 min. bij 130 °C 

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
0,5, 1, 5, 18, 50, 180 kg

SKF universeel vet voor de industrie- en de automobielsector

SKF LGMT 3 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis 
van minerale olie. Dit universeel vet van hoge kwaliteit is 
geschikt voor talrijke toepassingen in de industrie en de 
automobielsector waarbij het gebruik van stijf vet vereist is. 

Uitstekende corrosiewerende eigenschappen• 
Hoge oxidatie stabiliteit binnen het aanbevolen temperatuurbereik• 

Typische toepassingen:
Lagers boring >100 mm • 
Rotatie buitenring• 
Toepassingen met verticale opstelling• 
Constante hoge omgevingstemperatuur >35 °C• 
Schroefassen• 
Landbouwwerktuigen• 
Wiellagers van auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens• 
Grote elektromotoren• 

Technische gegevens
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Aanduiding LGEP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP2G-20

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Lichtbruin

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –20 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

200
16

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
V2F test

+50 max.
'M'

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
1–1*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 2–5

Smeervermogen 
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max.

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,4 max
2 800 min.

Passingroest
ASTM D4170 (mg) 5,7*

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
1, 5, 18, 50, 180 kg

* Typische waarde

SKF EP-vet (extreme pressure) voor hoge belasting

SKF LGEP 2 is een smeermiddel op basis van minerale 
olie, verdikt met lithiumzeep en bevat EP additieven. 
Dit smeermiddel is uitermate geschikt voor toepassingen 
die onderhevig zijn aan agressieve omstandigheden en 
trillingen. 

Uitstekende mechanische stabiliteit• 
Zeer goede corrosiewerende eigenschappen• 
Uitstekende EP-prestaties• 

Typische toepassingen:
Pulp- en papiermachines• 
Brekers• 
Tractiemotoren voor spoorwegvoertuigen• 
Sluizen• 
Rollagers in de staalindustrie• 
Zware machines, trilzeven• 
Kraanwielen, kabelschijven• 

Technische gegevens
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iddelen – LGEP 2 en LGW
A 2

Aanduiding LGWA 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP2N-30

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithiumcomplex

Kleur Amber

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –30 tot +140 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >250 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

185
15

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–¹ mm
100 000 slagen, 10–¹ mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–¹ mm
V2F test

+50 max. verandering
'M'

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
0–0
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–5

Smeervermogen 
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan bij 100 °C 

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max.

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,6 max.
2 600 min.

Beschikbare verpakkingen Tube van 35, 200 g 
Patroon van 420 ml 
1, 5, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

SKF EP-vet (extreme pressure) voor hoge belasting en 
een breed temperatuurbereik
SKF LGWA 2 is een kwaliteitssmeermiddel op basis van 
minerale olie en verdikt met lithiumcomplexzeep. LGWA 2 
levert een goede EP-performance en is geschikt voor 
algemeen gebruik in de industrie en de automobielsector, 
vooral in die gevallen waarbij door de belasting en de 
temperatuur een gewoon smeermiddel niet volstaat. 

Uitstekende smering bij piektemperaturen tot 220 °C • 
gedurende korte periodes
Bescherming van wiellagers in zware omstandigheden• 
Goede smering bij ‘natte’ condities• 
Zeer goed bestand tegen water en corrosie• 
Uitstekende smering bij hoge belasting en lage toerentallen• 

Typische toepassingen
Wiellagers van auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens• 
Wasmachines• 
Ventilatoren en elektromotoren• 

Technische gegevens
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Aanduiding LGFP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 K2G-20

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Aluminiumcomplex

Kleur Transparant

Soort basisolie Medische witte olie

Bedrijfstemperatuurbereik –20 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >250 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

130
7,3

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+30 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007 0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–5

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur 1 000 bij 110 °C

EP performance 
4-kogeltest, 
lasbelasting DIN 51350/4 1 100 min.

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
1, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24 
(LAGD/LAGE)

SKF Vet voor de Voedingsmiddelenindustrie

SKF LGFP 2 is een hygiënisch en niet toxisch vet op basis 
van medische witte olie met een aluminiumcomplexzeep. 
Voor dit vet worden alleen ingrediënten uit de FDA*-lijst 
gebruikt. SKF LGFP 2 is NFS goedgekeurd voor onderhoud 
van categorie H1*** en is tevens Koosjer en Halal 
gecertificeerd.

In overeenstemming met de bestaande wetgeving op • 
bescherming van voedingsmiddelen
Heel goed waterbestendig• 
Zeer lange gebruiksduur• 
Uitstekende weerstand tegen corrosie• 
Neutrale pH waarde, wat hier essentieel is• 

Typische toepassingen:
Installaties voor bakkerijen• 
Voedingsverwerkende machines • 
Lagers in vulmachines• 
Verpakkingmachines• 
Lagers in transportsystemen• 
Bottelmachines• 

* FDA: U.S. Food and Drug Administration
** NSF: U.S. National Sanitation Foundation
*** H1: Incidenteel contact met voeding
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Aanduiding LGGB 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KPE 2K-40

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium/calcium

Kleur Gebroken wit

Soort basisolie Synthetische ester

Bedrijfstemperatuurbereik –40 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >170 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

110
13

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm +70 max. (350 max.)

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007 0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 3 uur bij 90 °C 0 max.

Olieseparatie
DIN 51 817, 7 dagen bij 40 °C, statisch, % 0,3–3 

Smeervermogen 
R2F, operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan bij 100 °C*

Lagervetlevensduur
R0F test L50 
levensduur bij 10.000 omw/min., uur >300 bij 120 °C 

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,8 max.
2 600 min.

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
5, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24 (LAGD)

* Typische waarde

SKF Biologisch Afbreekbaar Vet

SKF LGGB 2 is een biologisch afbreekbaar vet met een lage 
toxiciteit, gebaseerd op synthetische ester olie met een 
lithium-calcium verdikker. Door zijn speciale samenstelling 
is dit vet uitermate geschikt voor toepassingen waarbij 
belang wordt gehecht aan een zuiver milieu.

Conform de huidige regelgeving inzake toxiciteit en • 
biologische afbreekbaarheid
Werkt uitstekend bij toepassingen met staal-op-staal • 
kogelgewrichtslagers, kogel- en rollagers
Goede opstartprestatie bij lage temperaturen• 
Goede corrosiewerende eigenschappen• 
Geschikt voor middelhoge tot hoge belasting• 

Typische toepassingen:
Werktuigen voor land- en bosbouw• 
Constructie en grondverzet• 
Mijnbouwmachines en transportbanden• 
Waterzuivering en irrigatie• 
Sluizen, dammen, bruggen• 
Verbindingen, stangkoppen• 
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Aanduiding LGBB 2/(grootte verpakking)
Code DIN 51825 KP2G-40

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker(zeeptype) Lithiumcomplex

Kleur Geel

Soort basisolie Synthetisch (PAO)

Bedrijfstemperatuurbereik –40 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >200 °C 

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s 68

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm +50 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: 
– standaard ISO 11007
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–1*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie
DIN 51817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 4 max, 2.5*

Kopercorrosie
DIN 51 811, 120 °C 1 max.

EP performances
Slijtagetest DIN 51350/5, 1400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4, N

0.4 *
5 500 *

Smeervermogen wentellager
Fe8, DIN 51819, 
80 kN, 80 °C, C/P 1.8, 500 uur Goed doorstaan

Bescherming tegen false brinelling-effect
ASTM D4170 FAFNIR test, mg 0–1.0

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
5, 18, 180 kg

* Typische waarde

SKF Vet voor Schroeven van Windturbines en Zwenkgieken

SKF LGBB 2 is een vet op basis van lithiumcomplexzeep 
en synthetische PAO-olie, dat speciaal werd ontwikkeld 
voor extreme toepassingen met lage toerentallen, een 
hoge belasting, lage temperaturen en trillingen. 
Het product zorgt ervoor dat de turbine altijd gesmeerd 
is zoals het hoort: draaiend of in stilstand, geïnstalleerd 
op het land of in de zee en zelfs in koude klimaatzones.

Uitstekende bescherming tegen het false brinelling effect• 
Ideaal voor toepassingen met zware belasting• 
Werkt uitstekend bij een lage temperatuur tijdens het opstarten• 
Goede verpompbaarheid, zelfs bij lage temperaturen• 
Zeer goed waterbestendig • 
Zeer goede corrosiewerende eigenschappen• 
Hoge thermische en mechanische stabiliteit• 

Typische toepassingen:
Lagerconstructies voor windturbines en zwenkgieken• 
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Aanduiding LGLT 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 K2G-50 

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Beige

Soort basisolie PAO

Bedrijfstemperatuurbereik –50 tot +110 °C 

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C 

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

18
4,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm 380 max. 

Weerstand tegen corrosie
Emcor: – standaard ISO 11007 0–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % <4

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 1 max. 100 °C

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>1 000, 
20 000 omw/min. bij 100 °C  

EP performance 
4-kogeltest, 
lasbelasting DIN 51350/4 2 000 min.

Beschikbare verpakkingen Tube van 180 g
1, 25, 180 kg

SKF Vet voor Lage Temperaturen en Zeer Hoge Toerentallen

SKF LGLT 2 is een vet dat volledig gebaseerd is op 
synthetische olie met een lithiumzeep. Dankzij de unieke 
verdikkertechnologie en de PAO-olie met lage viscositeit 
biedt het uitstekende smeereigenschappen bij lage 
temperaturen van –50 °C en extreem hoge toerentallen 
(n dm waarden van 1,6 ™ 106 zijn mogelijk.

Laag wrijvingskoppel• 
Laag vermogenverlies• 
Zeer goed oxidatiestabiliteit- en waterbestendig• 

Typische toepassingen:
Spindels voor textielmachines• 
Spindels voor gereedschapswerktuigen• 
Besturings- en controleapparatuur/instrumenten• 
Kleine elektromotoren, gebruikt in medische apparatuur• 
In-line skates• 
Drukcilinders• 
Robots• 
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* Typische waarde

Aanduiding LGWM 1/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP1G-30

NLGI consistentieklasse 1

Verdikker(zeeptype) Lithium 

Kleur Bruin

Soort basisolie Mineraal 

Bedrijfstemperatuurbereik –30 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >170 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

200
16

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

310–340
+50 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 8–13

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max. bij 90 °C 

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,8 max.
3 200 min.*

Passingroest
ASTM D4170 (mg) 5,5*

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
5, 50, 180 kg

SKF EP-Vet voor Lage Temperaturen

SKF LGWM 1 is een vet op basis van minerale olie met een 
lithium zeep en bevat EP additieven (extreme pressure) 
met een lage consistentie. Dit product is uitermate geschikt 
voor het smeren van lagers die zowel radiaal als axiaal 
worden belast.

Goede smeerfi lmopbouw bij lage temperaturen tot –30 °C• 
Goede verpompbaarheid, zelfs bij lage temperaturen• 
Goede bescherming tegen corrosie• 
Uitstekend waterbestendig• 

Typische toepassingen:
Windmolens• 
Schroeftransporteurs• 
Centrale smeersystemen• 
Tontaatslagers• 
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Aanduiding LGWM 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP2G-40

NLGI consistentieklasse 1–2

Verdikker (zeeptype) Calciumsulfonaat complex

Kleur Geel

Soort basisolie Synthetisch (PAO)/Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –40 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 > 300 °C

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

80
8,6

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

280–310
+30 max

Mechanische stabiliteit
ASTM D1831, 
100 uur bij 80 °C, 10–1 mm
ASTM D1831, 
100 uur bij 80 °C + 20% H2O, 10–1 mm

+2*

-9*

Weerstand tegen corrosie
Emcor:   – standaard ISO 11007

– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 3 max.

Smeervermogen 
R2F, test in koelcel (+20 tot –30 °C) Goed doorstaan

Kopercorrosie  
DIN 51 811, 110 °C 1 max.

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur 1 824* bij 110°C

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,5 max.
4 600 N

Passingroest
ASTM D4170 FAFNIR test bij +25 °C, mg
ASTM D4170 FAFNIR test bij –20 °C, mg

5,2*
1,1*

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml
5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24 (LAGD/LAGE)

SKF Vet voor Hoge Belasting en Breed Temperatuurbereik

SKF LGWM 2 is een vet dat gebaseerd is op synthetisch-
minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste 
verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex. 
Het is toepasbaar voor hoge belastingen, in vochtige 
omgevingen en met wisselende temperaturen.  

Zeer goed bestand tegen corrosie• 
Goede mechanische stabiliteit• 
Uitstekend smeervermogen bij hoge belasting• 
Goede bescherming tegen false brinelling effect• 
Gemakkelijk verpompbaar, zelfs bij lage temperaturen• 

Typische toepassingen:
Hoofdrotoraandrijving van windturbines• 
Zware toepassingen off the road• 
Toepassingen in besneeuwde omgevingen• 
Marine toepassingen• 
Toepassingen met tontaatslager• 
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Aanduiding LGEM 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KPF2K-20

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Zwart

Soort basisolie Minerale witte olie

Bedrijfstemperatuurbereik –20 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C 

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

500
32

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
325 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm
V2F test

345 max.
‘M’

Weerstand tegen corrosie
Emcor:   – standaard ISO 11007

– water uitwas test
0–0
0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–5

Smeervermogen 
R2F, operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan bij 100 °C 

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C

 
2 max.

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,4 max.
3 000 min.

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
5, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24 
(LAGD/LAGE)

SKF Vet met Hoge Viscositeit en Vaste Smeerstoffen

SKF LGEM 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd 
is op minerale olie en dat verdikt is met lithiumzeep. Door 
de aanwezigheid van molybdeendisulfide en grafiet biedt 
het product extra bescherming bij agressieve toepassingen 
met hoge belasting, hevige trillingen en lage toerentallen.

Hoge oxidatiestabiliteit• 
Veilige smeervoorwaarden aangezien het molybdeendisulfi de • 
en grafi et bevat

Typische toepassingen:
Rollagers met lage toerentallen en zeer hoge belasting • 
Brekers• 
Installaties voor het leggen van sporen• 
Hefmastrollen• 
Bouwmachines zoals mechanische cilinders, kraanarmen • 
en kraanhaken
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Aanduiding LGEV 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KPF2K-10

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium/calcium

Kleur Zwart

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –10 tot +120 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >180 °C

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

1 020
58

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
325 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 72 uur bij 100 °C, 10–1 mm
V2F test

+50 max.
‘M’

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0*
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–5

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 1 max 100 °C

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

1,2 max.
3 000 min.

Beschikbare verpakkingen Tube van 35 g 
Patroon van 420 ml 
5, 18, 50, 180 kg

SKF Vet met Zeer Hoge Viscositeit en Vaste Smeerstoffen

SKF LGEV 2 is een vet op basis van minerale olie en verdikt 
met lithium-calciumzeep. Door het hoge percentage 
molybdeendisulfide en grafiet, in combinatie met de hoge 
viscositeit van de olie, biedt het product een voortreffelijke 
bescherming onder de meest ‘zware bedrijfscondities’, 
vooral bij toepassingen met hoge belasting, lage 
toerentallen en hevige trillingen.

Uitermate geschikt voor het smeren van grote tonlagers onderhevig • 
aan hoge belasting en laag toerental, situaties waarbij oscillerende 
bewegingen kunnen optreden 
Grote mechanische stabiliteit en daardoor ook goed water- • 
en corrosiebestendig

Typische toepassingen:
Taatslagers van draaitrommels• 
Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers• 
Wielladers• 
Draaikranslagers• 
Hogedrukwalserijen• 
Brekers• 
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Aanduiding LGHB 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP2N-20

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Calciumsulfonaatcomplex

Kleur Bruin

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –20 tot +150 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >220 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

400–450
26,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
–20 tot +50 (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 72 uur bij 100 °C, 10–1 mm
V2F test

–20 tot +50 verandering
‘M’

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
– zout water test (100% zeewater)

0–0
0–0
0–0*

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–3 bij 60 °C

Smeervermogen  
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan bij 140 °C 

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 2 max. 150 °C

Levensduur lagersmering 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur >1 000 bij 130 °C

EP performance 
Slijtagetest DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4-kogeltest, lasbelasting DIN 51350/4

0,86*
4 800 N*

Passingroest
ASTM D4170 (mg) 0*

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml
5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

SKF Vet met Hoge Viscositeit, Hoge Belasting en Hoge Temperatuur

SKF LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is 
op minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste 
verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex. Door 
zijn specifieke samenstelling is het product bestand tegen 
hoge temperaturen en extreme belasting en kan dus voor 
een heel gamma toepassingen worden aangewend, vooral 
in de mijnbouw en in de segmenten metaal en cement. 
Dit vet bevat geen additieven en de (EP) hogedruk-
eigenschappen zijn te danken aan de zeepstructuur.

Uitstekende anti-oxidatie en corrosiewerende eigenschappen• 
Goede EP-prestaties in toepassingen met hoge belastingen• 
Bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C• 

Typische toepassingen:
Staal-op-staal kogelgewrichtlagers• 
Pulp- en papiermachines• 
Asfalt trilzeven• 
Continu gietmachines• 
Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C• 
Rollagers in de staalindustrie• 
Mastrollen van vorkheftrucks• 
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Aanduiding LGHP 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 K2N-40

NLGI consistentieklasse 2–3

Verdikker (zeeptype) Diureum

Kleur Blauw

Soort basisolie Mineraal

Bedrijfstemperatuurbereik –40 tot +150 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 >240 °C

Basisolie viscositeit  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

96
10,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

245–275
365 max.

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm 365 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor:  – standaard ISO 11007

– water uitwas test
– test met zout water 
   (100% zeewater)

0–0
0–0

0–0

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 1–5

Smeervermogen 
R2F, 
operationele test B bij 120 °C Goed doorstaan

Kopercorrosie  
DIN 51 811, 110 °C 1 max. bij 150 °C

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

1 000 min. 
bij 150 °C

Wrijvingscorrosie
ASTM D4170 (mg) 7*

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml 
1, 5, 18, 50, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/LAGE)

SKF Vet voor Hoge Temperaturen

SKF LGHP 2 is een kwaliteitsvet dat gebaseerd is op 
minerale olie en gebruikmaakt van de moderne verdikker-
technologie met polyureum (diureum). Het is geschikt voor 
elektromotoren en andere gelijkaardige toepassingen.

Zeer lange levensduur bij hoge temperaturen• 
Breed temperatuurbereik• 
Uitstekende bescherming tegen corrosie• 
Hoge thermische en mechanische stabiliteit• 
Goede opstartprestatie bij lage temperaturen• 
Compatibel met de gangbare polyureum en lithium verdikte vetten• 
Lage geluidseigenschappen• 

Typische toepassingen:
Elektromotoren• 
Heteluchtventilatoren• 
Waterpompen• 
Wentellagers voor textiel-, papierverwerking- en droogmachines• 
Toepassingen met gemiddelde en hoog toerental wentellagers, • 
die werken bij gemiddelde en hoge temperaturen
Koppelingslagers • 
Toepassingen met verticale as• 
Ovenwagens en walsen• 
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Aanduiding LGET 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KFK2U-40

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) PTFE

Kleur Crème wit

Soort basisolie Synthetisch 
(gefluoriseerd polyether)

Bedrijfstemperatuurbereik –40 tot +260 °C 

Druppelpunt DIN ISO 2176 >300 °C

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

400
38

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm 265–295

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 
50 uur bij 80 °C, 10–1 mm ±30 max. 130 °C

Weerstand tegen corrosie
Emcor: 
– standaard ISO 11007 1–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 0 max.

Olieseparatie
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % 13 max. 30 uur bij 200 °C 

Kopercorrosie 
DIN 51 811, 110 °C 1

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min., uur

>700, 5 600 omw/min.* 
bij 220 °C 

EP performance 
4-kogeltest, 
lasbelasting DIN 51350/4 8 000 min.

Beschikbare verpakkingen Spuit van 50 g (25 ml) 
1 kg

SKF LGET 2 is een synthetisch en fluorhoudend vet op basis 
van olie met een PTFE verdikker. Het is uitermate geschikt 
voor toepassingen met extreem hoge temperaturen van 
200 tot 260 °C.

Lange levensduur in agressieve omgevingen, zoals reactieve • 
omgevingen waar gasvormige zuurstof en hexaan etc. aanwezig is
Zeer goede bestendigheid tegen oxidatie• 
Goede corrosiewerende eigenschappen• 
Uitstekend bestand tegen water en stoom• 

Typische toepassingen:
Installaties voor bakkerijen (ovens)• 
Wielen van lorries• 
Aanvoerrollen in kopieermachines• 
Wafelbakmachines• 
Textieldrogers• 
Filmspantenders• 
Elektromotoren die draaien bij extreme temperaturen• 
Nood-/warmeluchtventilatoren• 
Vacuümpompen• 

SKF Vet voor Extreme Temperaturen en Omstandigheden

Belangrijk:
LGET 2 is een fluorhoudend vet en is niet 
uitwisselbaar met andere vetten, oliën en 
conserveringsmiddelen. Daarom is een 
grondige reiniging van lagers en systemen 
essentieel alvorens nieuw vet toe te 
passen (met uitzondering van LGET 2).

Technische gegevens
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SKF Kettingolie
Beantwoordt aan de eisen van de meeste industriële kettingtoepassingen.

SKF LHMT 68 is ideaal voor stoffige omgevin-
gen met gemiddelde temperaturen, met als 
belangrijkste voorbeelden de cement- of 
transportindustrie, waar een hoog penetratie- 
niveau en een lichte filmvorming vereist zijn.

SKF LHHT 265 is een synthetische olie die 
zorgt voor een uitstekend resultaat in situaties 
met hoge belasting en/of hoge temperatuur, 
zoals de papier- en papierafvalindustrie en de 
textielsector. Geen residu bij hoge temperaturen 
en neutraal ten opzichte van polymeren.

SKF LHFP 150 is een synthetische olie 
waarvan de samenstelling speciaal is 
afgestemd op de voedingsmiddelen- en 
farmaceutische industrie. Goedgekeurd 
door NSF1) als H12). 

Bestelinformatie
Kettingolie LHMT 68 LHHT 265 LHFP 150 –
Omschrijving Medium temperatuur olie Hoge temperatuur olie Geschikt voor voedings-

middelen industrie 
(NSF H1)  

Lege verpakkingen 
alleen geschikt voor 
olievulling

Vat 5 liter LHMT 68/5 LHHT 265/5 LHFP 150/5 –

SKF SYSTEM 24*

LAGD serie Unit 60 ml
Unit 125 ml

LAGD 60/HMT68**
LAGD 125/HMT68**

–
LAGD 125/HHT26**

–
LAGD 125/FHF15**/***

–
LAGD 125/FU**/***

LAGE serie Volledige unit 122 ml
Volledige unit 250 ml
Navulset 122 ml 
Navulset 250 ml

LAGE 125/HMT68
LAGE 250/HMT68
LHMT 68/EML125
LHMT 68/EML250

LAGE 125/HHT26
LAGE 250/HHT26
LHHT 265/EML12
LHHT 265/EML25

LAGE 125/HFP15
LAGE 250/HFP15
LHFP 150/EML12
LHFP 150/EML25

–
–
–
–

* Voor de technische gegevens van SKF SYSTEM 24, zie pagina 145 en 147    ** Met terugslagklep    *** Niet beschikbaar in de VS en Canada

Aanduiding LHMT 68 LHHT 265 LHFP 150
Omschrijving Medium temperatuur olie Hoge temperatuur olie Geschikt voor voedingsmiddelen 

industrie (NSF H1) 
Soortelijk gewicht 0.85 0.91 0.85
Kleur Geel-bruin Geel-oranje Kleurloos
Soort basisolie Minerale olie Synthetische esterolie Synthetische esterolie
Temperatuurbereik °C –15 tot +90 °C Tot 250 °C –30 tot +120 °C 
Basisolie viscositeit

40 °C, mm²/s 
100 °C, mm²/s

ISO VG 68
ongeveer 9 

ongeveer 265
ongeveer 30  

ISO VG 150
ongeveer 19

Vlampunt >200 °C ongeveer 260 °C >200 °C
Vloeipunt ≤15 °C n.v.t. ≤30 °C
Goedgekeurd door NSF n.v.t. n.v.t. H1 (nr: 136858)

Levert ook uitstekende prestaties bij lage 
temperaturen. De kettingoliën van SKF zijn 
verkrijgbaar in vaten van 5 liter en ook als 
olievulling voor de SKF SYSTEM 24 
automatische single point smeerunit. 

Langere levensduur van de ketting• 
Groter interval tussen twee smeerbeurten • 
Minder olieverbruik• 
Minder energieverbruik• 

Typische toepassingen:
Kettingen van transportbanden• 
Aandrijfkettingen• 
Hijskettingen• 

1) NSF: U.S. National Sanitation Foundation     2) H1: Incidenteel contact met voeding

Technische gegevens*
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Aanduiding LESA 2/(grootte verpakking)

Code DIN 51825 KP2G-50

NLGI consistentieklasse 2

Verdikker (zeeptype) Lithium

Kleur Beige

Soort basisolie PAO

Bedrijfstemperatuurbereik –50 tot +110 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 180 min. (356 min.)

Basisolie viscositeit 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

18
4,5

Penetratie DIN ISO 2137
60 slagen, 10–1 mm
100 000 slagen, 10–1 mm

265–295
+50 max. (325 max.)

Mechanische stabiliteit
Rolstabiliteit, 50 uur bij 80 °C, 10–1 mm 380 max.

Weerstand tegen corrosie
Emcor: 
– standaard ISO 11007 0–1

Waterbestendig
DIN 51 807/1, 
3 uur bij 90 °C 1 max.

Olieseparatie 
DIN 51 817, 
7 dagen bij 40 °C, statisch, % <4

Kopercorrosie  
DIN 51 811, 110 °C 1 max. 100 °C

Lagervetlevensduur 
R0F test 
L50 levensduur bij 10.000 omw/min, uur >1 000, 20 000 omw/min. 

EP performance 
4-kogeltest, 
lasbelasting DIN 51350/4 2 000 min.

Beschikbare verpakkingen Patroon van 420 ml
Vat van 1, 5, 18 kg

Speciale smeermiddelen

SKF LESA 2 is een vet dat een volledig synthetische 
PAO-basisolie (polyalfaolefine) combineert met een unieke 
lithiumzeepverdikker. Dit kwaliteitsproduct met geringe 
wrijving werd speciaal ontwikkeld voor SKF Energie 
Efficiënte tweerijige tonlagers.  

Laag wrijvingskoppel• 
Helpt het energieverlies te beperken door zeer lage wrijvingweerstand • 
Laag geluidsniveau• 
Uitstekende oxidatiestabiliteit en uitermate waterbestendig• 

Vet voor SKF Energie Efficiënte Tweerijige Tonlagers

Technische gegevens
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Aanduiding LDTS 1

Samenstelling Minerale oliën, koolwaterstof, 
additieven, PTFE

Kleur Wit

Bedrijfstemperatuurbereik –5 tot +60 °C

Viscositeit bij 40 °C Ongeveer 11 mm²/s

Vloeipunt <0 °C

Typische toepassingen: 
Transportbanden van flesvullijnen met PET-flessen, • 
kartonnen of glazen verpakkingen en vaten 

Densiteit 20 °C Ongeveer 843 kg/m³ 

Vlampunt van de bereiding Ongeveer 100 °C

Vlampunt na verdamping van het 
oplosmiddel >170 °C

NSF-registratie H1 (registratienr.: 139739)

Beschikbare verpakking Kan van 5 liter

Het SKF Dry Film Smeermiddel LDTS 1 is speciaal bedoeld voor het automatisch smeren van 
vlakke kettingtransportbanden met kunststoflaag in de drankverwerkingindustrie. Het hecht 
zich goed op alle behandelde oppervlakken en bezit uitstekende eigenschappen. Het bestaat uit 
een combinatie van synthetische olie en vormt op basis van PTFE een uitstekend smeermiddel. 
LDTS 1 heeft een NSF* H1** certificaat voor gebruik in situaties waarbij incidenteel contact 
met voeding mogelijk is. 

*   NSF: U.S. National Sanitation Foundation
** H1: Incidenteel contact met voedingsmiddelen

Kostenbesparing door de verwijdering van het grote • 
volume water en het oplosbare smeermiddel
Het sliprisico wordt kleiner, de werkomgeving veiliger• 
Gegarandeerde inpakkwaliteit door vochtverwijdering• 
Minder kans op vervuiling dus ook minder kans op • 
microbiologisch bederf
Groter rendement van de productielijn door het wegvallen • 
van vervangingskosten en kosten van de ongeplande 
werkonderbrekingen die daaruit voortkomen
Vermindering in kosten voor reiniging• 

SKF Dry Film Smeermiddel

Technische gegevens
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Verklarende woordenlijst 
Om het juiste vet te kunnen kiezen, moet je de technische gegevens van het product 
begrijpen en daarvoor heb je een bepaalde basiskennis nodig. Hierna volgt de uitleg 
van een aantal termen die SKF gebruikt om de vetten te beschrijven. 

Consistentie
Term die de stijfheid van een smeervet aangeeft. De juiste consistentie 
zorgt ervoor dat het vet in het lager blijft zitten zonder te veel wrijving 
te veroorzaken. Het NLGI (National Lubricating Grease Institute) heeft 
een tabel opgesteld met waarden voor de consistentie. Hoe zachter het 
vet, hoe kleiner het getal. NLGI 1, 2 en 3 zijn typische waarden voor 
lagervetten. Bij de test wordt gemeten hoe diep een kegel in het vet 
wegzakt. Dit wordt gemeten op een schaal van 10-1 mm.

NLGI klasse Penetratie 
conform ASTM 
(10–1 mm)

Toestand bij 
kamertemperatuur

000 445–475 Zeer vloeibaar

00 400–430 Vloeibaar

0 355–385 Semi-vloeibaar

1 310–340 Zeer zacht

2 265–295 Zacht

3 220–250 Gemiddeld hard

4 175–205 Hard

5 130–160 Zeer hard

6 85–115 Extreem hard

Indeling van de vetten volgens de NLGI consistentiewaarden

Temperatuurbereik
Duidt het meest gunstige werkbereik van het vet aan. Dat ligt tussen 
de lage temperatuurgrens (LTL, low temperature limit) en de prestatie- 
limiet bij hoge temperatuur (HTPL, high temperature performance limit). 
De LTL waarde is de laagste temperatuur waarbij het vet de lagers 
probleemloos zal opstarten. Onder die waarde zal er onvoldoende 
olieseparatie zijn, wat leidt tot fouten en storingen. Boven de HTPL 
waarde zal het vet op ongecontroleerde wijze oxideren, zodat de 
levensduur ervan niet meer juist kan worden bepaald.

Druppelpunt
De temperatuur waarbij een verwarmd vetmonster van het smeer- 
middel begint te vloeien door een opening conform DIN ISO 2176. 
Het druppelpunt kan niet worden gerelateerd aan de maximale 
bedrijfstemperatuur waarvoor het vet geschikt is.

Viscositeit
Geeft de traagvloeibaarheid of stroperigheid van een vloeistof aan, dus 
de mate waarin de vloeistof weerstand biedt tegen vervorming door 
schuifspanning. Bij vetten zorgt de juiste viscositeit voor een goede 
scheiding tussen de oppervlakken, zonder hierbij al te veel wrijving te 
veroorzaken. Conform de ISO normen moeten de metingen gebeuren bij 
40 °C, aangezien de viscositeit verandert met de temperatuur. Metingen tot 
100 °C maken het mogelijk om de viscositeitsindex te berekenen, dit is de 
mate waarin de viscositeit zal afnemen naarmate de temperatuur stijgt.

Mechanische stabiliteit
De consistentie van lagersmeervetten mag tijdens hun levensduur 
eigenlijk niet of nauwelijks wijzigen. Er worden doorgaans drie tests 
uitgevoerd om dit gedrag te analyseren: 

Langdurige penetratie  • 
Het vetmonster wordt onderworpen aan 100 000 slagen in een 
hiervoor speciaal ontwikkeld apparaat, de zogenaamde “vetwerker”. 
Vervolgens wordt de penetratie gemeten. Het verschil met de 
penetratie bij 60 slagen wordt genoteerd als een verandering 
in 10–1 mm.  

Rolstabiliteit • 
Het vetmonster wordt in een cilinder met rol geplaatst. Vervolgens 
wordt de cilinder rondgedraaid gedurende 72 of 100 uur en bij 80 of 
100 °C (voor de standaardtest volstaan 2 uur bij kamertemperatuur). 
Zodra de cilinder na de testperiode terug op kamertemperatuur is, 
wordt de penetratie van het vet gemeten en wordt de consistentie- 
wijziging genoteerd in 10–1 mm.  

V2F test• 
Een aspot wordt blootgesteld aan trillingschokken van 1 Hz 
geproduceerd door een slaghamer met een versnellingsniveau van 
12–15 g. Na 72 uur bij 500 omw/min. wordt het vet dat uit de 
behuizing en door de labyrintafdichting is gelekt, opgevangen in een 
schaal. De inhoud van deze schaal wordt gewogen en wanneer die 
minder bedraagt dan 50 g, krijgt het vet de waarde ‘m’ toegekend, 
anders wordt de test als ‘niet doorstaan’ (fail) beschouwd. Nadien 
wordt de test voortgezet gedurende nog eens 72 uur bij 1 000 omw/
min. en wanneer na beide tests minder dan 150 gram vet is uitgelekt, 
krijgt het vet de waarde ‘M’. 
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Rolstabiliteit testbank

Emcor vet testbank 

Waterbestendigheidstest

Olieseparatietest

V2F vet testbank

Corrosiebescherming
De vetten voor wentellagers in corrosieve milieus moeten speciale 
eigenschappen bezitten. Tijdens de Emcor test worden de lagers 
gesmeerd met een mengeling van vet en gedistilleerd water. Bij het 
einde van de test krijgen we een waarde tussen 0 (geen corrosie) en 
5 (zeer sterke corrosie). Om de testomstandigheden nog te verscherpen 
kan zeewater gebruikt worden in plaats van gedestilleerd water of kan 
het lager onder een continue waterstroom worden gehouden (water 
uitwas test). 

Waterbestendigheid
Een glazen strip wordt eerst bedekt met het te testen vet en wordt 
dan in een met water gevulde testbuis geplaatst. De buis wordt 
ondergedompeld in een waterbad gedurende drie uur en bij een 
specifieke testtemperatuur. De veranderingen in het vet worden visueel 
geëvalueerd en genoteerd als een waarde tussen 0 (geen verandering) 
en 3 (grote mate van verandering), samen met de testtemperatuur.

Olieseparatie
Vetten scheiden olie af wanneer ze langere periodes worden opgeslagen 
of als gevolg van de temperatuur bij gebruik op lagers. De graad van 
olieseparatie hangt af van de gebruikte verdikker, de basisolie en de 
productiemethode. Bij deze test wordt een kom gevuld met vet 
(gewogen vóór de test) en wordt bovenop het vet een gewicht van 
100 gram geplaatst. Het geheel wordt dan gedurende één week in 
een oven gezet bij een temperatuur van 40 °C. Op het einde van die 
week wordt de hoeveelheid olie die door de zeef is gelekt, gewogen 
en genoteerd als het percentage olieseparatie ten opzichte van de 
originele vethoeveelheid. 

Massa (zorgt voor 
lichte druk op het 
vetmonster)

Zeef
P

Afgescheiden olie

Glazen of metalen strip

Dun vetlaag

Gedistilleerd water

Temperatuurcontrole bij 
onderdompeling, bijv. 90 ±1 °C
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Smeervermogen
Bij de R2F test worden de prestaties en het smeervermogen van een vet 
bij hoge temperaturen beoordeeld. Een as met twee tonlagers in hun 
respectievelijke huizen wordt aangedreven door een elektromotor. 
De lagers kunnen worden belast, het toerental kan variëren en de 
temperatuur kan worden verhoogd. Deze test wordt dubbel uitgevoerd 
met verschillende parameters. Nadien wordt dan de slijtage van de 
tonlagers en de kooi gemeten. Test A gebeurt bij kamertemperatuur 
en de aanduiding ‘goed doorstaan’ betekent dat het vet gebruikt kan 
worden voor het smeren van grote lagers bij normale temperaturen en 
ook in toepassingen met weinig trillingen. Test B gebeurt bij 120 °C en 
hier betekent de aanduiding ‘goed doorstaan’ dat het vet geschikt is voor 
het smeren van grote lagers bij verhoogde temperaturen.

Kopercorrosie
Smeervetten moeten koperlegeringen in lagers tijdens bedrijf 
beschermen tegen corrosie. Om deze eigenschap te beoordelen wordt 
een koperen strip ondergedompeld in het vetmonster en vervolgens in 
de oven geplaatst. Nadien wordt het koper gereinigd en wordt bekeken 
of het beschadigd is. Het resultaat krijgt een cijfer toegewezen en een 
score van meer dan 2 duidt op een zwakke bescherming.

Vetlevensduur
De test R0F en R0F+ bepalen de levensduur van het vet en ook 
zijn HTPL waarde (prestatielimiet bij hoge temperatuur). Tien 
groefkogellagers worden gemonteerd in vijf huizen die dan gevuld 
worden met een bepaalde hoeveelheid smeervet. De test gebeurt bij 
een vooraf ingesteld toerental en temperatuur. De lagers worden 
gecombineerd axiaal en radiaal belast tot ze uitvallen. De tijd die verloopt 
tot dit uitvalmoment wordt genoteerd in uren en er wordt een Weibull-
berekening gemaakt voor het bepalen van de levensduur van het geteste 
vet. Deze informatie kan worden gebruikt bij het vaststellen van 
nasmeerintervallen in een toepassing.

R2F vet testbank ROF+ vet testbank 

EP-performance (Extreme Pressure = extreme druk)
Bij de 4-kogel “las”-test worden drie stalen kogels in een kom gelegd. 
Een vierde kogel roteert met een bepaalde snelheid tegen die drie 
kogels. Er wordt een beginbelasting toegepast, die dan op vooraf 
bepaalde tijdstippen wordt verhoogd tot de roterende kogel stopt en
zich vastlast aan de drie stilliggende kogels. Waarden boven 2600 N zijn 
typisch voor EP-vetten. Bij de 4-kogeltest voor slijtage past SKF 1400 N 
(de standaardtest gebruikt 400 N) gedurende 1 minuut toe op de vierde 
kogel. De slijtage op de drie kogels wordt gemeten. Waarden kleiner dan 
2 mm worden als typisch beschouwd voor EP-vetten.

False brinelling
Vibraties en oscillaties zijn typische oorzaken van false brinelling. Bij de 
FAFNIR test worden twee axiale kogellagers belast en aan trillingen 
blootgesteld. De slijtage van elke lager wordt gemeten. Waarden kleiner 
dan 7 mg duiden op een goede bescherming tegen wrijving.
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+ = Compatibel
 l = Test vereist
 - = Niet compatibel

+ = Compatibel  l = Test vereist - = Niet compatibel

*  Het vet voor hoge temperaturen SKF LGHP 2 bevat geen gewoon polyureum, maar wel diureum. Uit tests is gebleken dat dit 
compatibel is met vetten die worden verdikt met lithium en lithiumcomplex.

Verdikker compatibiliteitstabel

Basisolie compatibiliteitstabel

Lithium Calcium Natrium Lithium-
complex

Calcium-
complex

Natrium-
complex

Barium-
complex

Aluminium-
complex

Klei
(bentoniet)

Gewoon 
polyureum*

Calcium-
sulfonaat-
complex

Lithium
+ l - + - l l - l l +

Calcium
l + l + - l l - l l +

Natrium
- l + l l + + - l l -

Lithium 
complex + + l + + l l + - - +
Calcium 
complex - - l + + l - l l + +
Natrium-
complex

l l + l l + + - - l l

Barium 
complex l l + l - + + + l l l

Aluminium 
complex - - - + l - + + - l -
Klei
(bentoniet) l l l - l - l - + l -
Gewoon 
polyureum* l l l - + l l l l + +
Calcium-
sulfonaat-
complex + + - + + l l - - + +

Minerale olie/PAO Ester Polyglycol Silicone:
Methyl

Silicone: 
Fenyl

Polyphenylether PFPE

Minerale olie/
PAO + + - - + l -
Ester

+ + + - + l -
Polyglycol

- + + - - - -
Silicone: 
Methyl - - - + + - -
Silicone: 
Fenyl + + - + + + -
Polyphenyl-
ether l l - - + + -
PFPE

- - - - - - +




