
MARLUB ZF
VAJ MOTORI HEKURUDHOR NAFTE P R
SHPEJT SI MESATARE DHE PA ZINK 

Përfitimet 

• Detergjent e jashtëzakonshëm sigurojnë pastërtinë e 
shkëlqyer të motorëve, sidomos kapakun e lartë të motorit

• Mbajtja e shkëlqyeshme e TBN për të lehtësuar intervale të 
zgjatura të ndrimit të vajit

• Stabilitet termo-oksidativ i lartë, kundër formimit të llumit 
duke siguruar motorë më të pastër

• Formulimi pa zink për të mbrojtur kushinetat e argjendeta nga 
korrozioni

• Paketa shtesë pa-klorit për të ndihmuar në uljen e shpen-
zimet në asgjësimin e vajit

Niveli i Performancës

• API CF-CF-2

•  LMOA Generation 5

•  General Motors EMD

•  GE Generation 4 Long Life

Përshkrim

Marlub Zinc Free është prodhim për performancë të lartë, pa zink 
dhe pa klor i dizenjuara posaçërisht për të siguruar pastërtinë e 
shkëlqyer të motorit dhe jetëgjatësinë e filtrit të vajit në motorët modern 
të lokomotivave të hekurudhës. Këto vajra janë formuluar me një 
paketë shtesë të miratuar nga prodhuesit e motorëve dhe plotësojnë 
kërkesat e motorëve të mëdhenj lokomotivë të naftës të General 
Electric (GE) dhe Elektro Motive Division (EMD) të General Motors. 
Megjithëse motorët e rinj konsumojnë më pak vaj dhe funksionojnë 
në temperatura të larta, aftësia e shkëlqyer e mbajtjes së TBN dhe 
rezistenca e përmirësuar e oksidimit të Marlub Zinc Free ofrojnë 
shërbime superiore dhe mundesojn intervale të zgjatura në ndrimin 
e vajit. Ky vaj tejkalon kërkesat e performancës të Shoqatës së Zyrtarëve 
të Mirëmbajtjes Locomotive (LMOA) Generatin 5 dhe API CF / CF-2

Marlub Zink Free është i aplikueshëm për:
• Motorët e lokomotivës së hekurudhave ku specifikojnë vajrat 

cilësorë të LMOA 5

• Motorë hekurudhor me shpejtësi të mesme me dy-kohë dhe 
me katër-kohë, duke përfshirë motorë më të rinj lokomotivë 
me naftë të GE dhe EMD të General Motors

• Motorët detarë dhe të palëvizshëm për prodhimin e energjisë 
ose shpimet jashtë bregut që kërkojnë vajra pa zink

• Makinat e Detroit Diesel 149 që veprojnë nën kushte të 
rënda pune

• Makinat stacionare që kërkojnë vajra cilësore API CF dhe 
CF-2

Përshkrimi i Produktit

SAE SAE 40

Kodi LUB005570

Dendësia 15 °C kg/m3 898

Viskoziteti 40 °C cSt 154.0

Viskoziteti 100 °C cSt 15.6

Indeksi i viskozitetit 100

Pika e ngrirjes °C -30

Pika e ndezjes C.O.C °C >220

TNB mgKOH/g 13

Hiri i sulfurizuar %wt 1.50

Zink ppm <10

Temperatura e punës °C -18/150
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