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A berendezések maximális védelme, a biztonságos üzemvitel illetve az alkalmazott 
kenőanyag optimális élettartamának, teljesítményszintjének eléréséhez az alábbi kezelési 
és felhasználási ajánlások betartását javasoljuk. 

 
Kiválasztás 

 Termékválasztás előtt a szükséges teljesítményszint és az esetlegesen szükséges 
gépgyártói jóváhagyások megléte mellett mindig ellenőrizze a betölthető olaj tisztaságára 
vonatkozó gépkönyvi előírást is. Speciális tisztasági követelmény esetén: 

o válasszon növelt tisztaságú kenőanyagot és azt megfelelő hatékonyságú szűrőn 

keresztül töltse a berendezésbe. Ha a berendezés és a rendszer tisztasága 

megfelelő további mellékáramköri szűrés nem válik szükségessé. 

o amennyiben a felhasználandó kenőanyag tisztasága csak az adott terméktípusra 

vonatkozó DIN előírásnak (21/19/16) felel meg és nem teljesíti a gépgyártói 

szigorúbb követelményt, akkor a szűrőn keresztül történő feltöltés után minden 

esetben javasolt az olaj cirkuláltatása és mellékáramköri szűrése.  

Tárolás 

 Tárolásnál mindig zárja a hordókat, konténereket, tárolókat víz vagy más szennyeződés 
bejutásának, így a termékminőség romlásának elkerülése érdekében.  

 

Előkészítés 

 Betöltés után, az üzemelés megkezdése előtt javasolt a töltet cirkuláltatása és 
mellékáramköri szűrése a rendszerben lévő szennyeződések eltávolítása érdekében. A 
töltet tisztaságát folyamatosan ellenőrizze és a szűrést addig folytassa, amíg a gépkönyvi 
követelménynek megfelelő minimum tisztasági értéket el nem érik. 

 Új berendezések feltöltése, illetve szennyezett rendszerek olajcseréje esetén is javasolt az 
átöblítés és az öblítőolaj mellékáramköri szűrése. A szűrést addig kell folytatni, amíg az 
olaj tisztasága el nem éri a gépgyártó által megkövetelt szintet, így biztosítható, hogy a 
friss olajtöltet megfelelő tisztaságú berendezésbe kerüljön. A tisztítás akkor tekinthető 
befejezettnek, amikor az öblítőolaj tisztasága a mérési eredmények alapján a gépkönyvi 
előírásokat teljesíti. 
 

 
Karbantartás, üzemeltetés 

 Rendszeresen ellenőrizze az olaj állapotát, szükség esetén alkalmazzon mellékáramköri 
szűrést. 

 Az olajcserét a gépgyártói ajánlásoknak, illetve az olajvizsgálati eredményeknek 
megfelelően tervezze be, végezze el. 

 
 
Amennyiben rendellenességet tapasztal, keresse kenőanyag forgalmazója képviselőjét vagy 
Kenéstechnikai szakértőinket a lubtechdesk@mol.hu email címen. 
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