
THOR
LUBRIKANT PER PNEUMATIK AJRI
DHE VEGLA ME AJER

Niveli i Performancës

• Gardner-Denver 

• Joy Manufacturing

• Ingersoll-Rand

• Sidèrurgie Française

• Chicago Pneumatics

Niveli i Performancës

ISO VG 100 150

Kodi LUB006030 LUB006031

Densiteti 15 °C kg/m3 885 900

Viskositeti 40 °C cSt 100 150

Viskositeti 100 °C cSt 11.2 14.6

Indeksi i viskositetit 101 96

Pika e ngrirjes °C -21 -18

Pika e vlimit C.O.C °C 230 240

Temperatura e operimit °C -15/150 -15/150

Përshkrim

Vajrat Thor Airtool janë vajra me cilësi të lartë të zhvilluar për lubrifikim 
e veglave pneumatike. Thor Airtool është i përbërë nga një përzierje 
e vajrave bazë të zgjedhur me aditivë për të dhënë lubrifikim, ndarjen 
nga ajri, anti-ndryshk, presion ekstrem, stabilitet oksidimi dhe karakteristika 
të ngjitjes për të marrë një produkt i cili plotëson kërkesat e kërkuara 
nga prodhuesit e veglave pneumatike cilësore. Thor Airtool rekomandohet 
për lubrifikimin e linjës së ajrit në fraksione të rëndë. Cilësitë e larta 
të Thor Airtool rrit funksionimin e performancës si dhe për pajisjet 
shoqëruese siç janë matrapikët, sheshues betoni, gurë thyesit e 
guroreve, copëtues gurësh, gur pastruesit dhe vibratorët e betonit. 
Thor Airtool mund të përdoret gjithashtu për pajisje të lehta në detyra 
të tilla si çekiçët e goditjes, çekiçët e gozhdëve, zdrukthtaritë, sharrat 
e drurit, sharrat, shkallëzimi dhe mjetet e prerjes, ngritësit e ajrit etj. 
Për shfrytëzim optimal të cilësive të Thor Airtool makineritë ose pajisjet 
duhet të jenë të pastra nga uji dhe ndotja.

Përfitimet 

Thor Airtool ka forcë të shkëlqyer të siperfaqes se vajit, lubrifikim 
optimal edhe në temperatura të ulëta. Një vajosje e shkëlqyeshme 
siguron mbrojtje optimale të pjesëve të lubrifikuara. Thor Airtool 
minimizon formimin e depozitave ose aspak formimin e mjegullës së 
vajit dhe është i përshtatshëm për ngarkesa të lehta dhe të rënda 
dhe nuk ka erë të pahijshme dhe nuk është toksike. Thor Airtool 
rekomandohet për paisje pneumatike.
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