
36 37

ISO VG 100

Kixx Rockdrill

ISO VG

Độ nhớt động học, mm²/giây ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/giây ở 100°C

Chỉ số độ nhớt

Ăn mòn Đồng, 3 giờ ở 100˚C          

Điểm Rót, °C

Bao bì (Lít) 

100    

96.0

11.5

107

1a

-27

200 

ISO VG 10, 15

Kixx Spindle
Dầu Máy Dệt
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Dầu bôi trơn công cụ khí nén

MÔ TẢ
Kixx Rockdrill là một chất bôi trơn hiệu suất cao cho các loại công 
cụ khí nén, được chế tạo từ các loại dầu khoáng tinh chế cao, EP, 
phụ gia dầu và phụ gia dính, chất nhũ hóa, chất ức chế gỉ sét và ăn 
mòn, chất chống tạo bọt và chống tạo sương mù.

ỨNG DỤNG
•  Dụng cụ khí nén hoạt động trong điều kiện ẩm ướt 
   hoặc khô ráo, bao gồm: Rock drills
•  Máy khoan đá
•  Máy cắt bê tông và vỉa hè (búa khoan)
•  Máy đầm
•  Máy đóng cọc
•  Máy tán đinh và búa gõ mối hàn, v.v.
•  Bộ bôi trơn tập trung ở các giàn khoan gắn trên bánh xích lớn hơn
•  Hướng dẫn về nhiệt độ môi trường xung quanh cho việc phun 
   sương đầy đủ các bộ bôi trơn đường khí: 5˚C đến 25˚C

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Kéo dài tối đa tuổi thọ của thiết bị
Các chất phụ gia dầu có độ bền màng bao cao và EP đặc biệt 
chịu được tải sốc dưới điều kiện bôi trơn màng bao và bảo vệ các 
thành phần khỏi bị mài mòn.
Bảo vệ bề mặt trong điều kiện ẩm ướt 
Đặc tính nhũ tương cao ngăn chặn việc rửa trôi bởi nước ở các 
khu vực quan trọng khi vận hành trong điều kiện không khí ẩm 
ướt hoặc trong các hoạt động khoan ướt bằng mũi khoan rỗng.
Hệ thống chống gỉ và ăn mòn hiệu quả bảo vệ các thành phần 
quan trọng trong không khí ẩm ướt hoặc trong hoạt động "khoan 
ướt".

Hoạt động không gặp sự cố
Dầu gốc tinh chế cao với đặc tính tạo thành các bon thấp và chất 
ức chế oxy hóa đặc biệt ngăn chặn sự hình thành cặn bùn và cặn 
lắng có thể tạo làm chậm hoạt động của van.
Chất ức chế chống bọt hiệu quả chống tạo bọt trong các bộ bôi 
trơn đường ống khí cho phép kiểm soát dễ dàng nguồn cấp dầu 
bằng cách đảm bảo cung cấp dầu nhờn thường xuyên cho dụng 
cụ. Phụ gia chống sương mù đặc biệt giảm thiểu sự hình thành 
sương mù dầu trong ống xả thiết bị.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

MÔ TẢ
Kixx Spindle Oil là loại dầu máy dệt đặc biệt, với độ nhớt thấp 
dùng cho con thoi và các trụ đệm trong hệ thống dệt. Dầu được 
sản xuất từ loại dầu gốc tinh lọc cao cấp kết hợp với các loại phụ 
gia đặc biệt có tác dụng chống mài mòn, chống gỉ sét, chống ôxy 
hoá tốt. Dầu được thiết kế sử dụng cho các loại máy dệt có tốc độ 
cao và các chi tiết máy móc tự động khác

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22)
    and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ. 

ỨNG DỤNG
•  Dùng cho hệ thống con trượt xe sợi của máy dệt.
•  Các chi tiết tự động khác của máy dệt.
•  Dùng cho các con trượt nhẹ với tốc độ cao. Không sử dụng cho 
   những nơi có yêu cầu độ nhớt cao hơn hoặc hoạt động ở nhiệt 
   độ cao (Kixx Spindle Oil 10).
•  Khuyến cáo sử dụng Kixx Spindle Oil 15 & 22 cho các con trượt 
   có tốc độ thấp hơn, ở mức độ trung bình và yêu cầu độ nhớt 
   cao hơn.
•  Làm cho các giá, trụ đệm trong các máy công nghiệp vận hành 
   một cách nhẹ nhàng ở tốc độ cao.
•  Sử dụng trong hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
•  Sử dụng trong hệ thống thuỷ lực nơi có khuyến cáo sử dụng dầu 
   chống mài mòn.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Tuổi thọ của thiết bị được duy trì ở mức cao nhất
Phụ gia chống mài mòn duy trì tốt tính chất của dầu chống lại sự 
phá hỏng của các cặn bẩn và nhiệt độ trong suốt quá trình hoạt 
động.
Giảm chi phí bảo dưỡng
Phụ gia phân tán/tẩy rửa giúp các chi tiết máy luôn sạch sẽ khỏi 
các cặn bẩn, gỉ sét giảm thiểu các khó khăn bất lợi khi bảo dưỡng 
và vận hành máy móc.
Thời gian thay dầu dài hơn
Dầu được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc và các phụ gia đặc biệt giúp 
kéo dài tuổi thọ của các chi tiết trong hệ thống dệt.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Cấp độ nhớt SAE

Tỷ trọng tại 15˚C, kg/l 

Độ nhớt động học tại 40°C (mm²/s) 

Độ nhớt động học tại 100°C (mm²/s) 

Chỉ số độ nhớt                

Điểm chớp cháy cốc hở, °C

Độ kiềm tổng(TAN), mg KOH/g

Màu sắc (độ sáng)

Quy cách đóng gói 

10    

0.8530

9.98

2.15

100

160

0.03

Max 0.5

20,200

15 

0.8552

14.55

3.721

105

200

0.03

Max 0.5

20,200
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