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LUKOIL SLIDO 
 

Oleje pro kluzná vedení a vedení rámových pil na bázi vysoce kvalitních 
minerálních olejů 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

DIN 51502 – CG a CGLP 
DIN 51517-3 CLP 
ISO/TR 3498 – G 
ISO 6743-13 G 
Cincinnati P47 (LUKOIL SLIDO 68) 
Cincinnati P50 (LUKOIL SLIDO 220) 

 
Stupeň síly opotřebování dle DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M: 

>12 
 

POPIS PRODUKTU 
Oleje řady LUKOIL SLIDO se vyznačují maximální 

přilnavostí, dobrou ochranou proti korozi a odolností 
proti stárnutí. 

 POUŽITÍ 

Jako oleje pro kluzná vedení v kovozpracujícím průmyslu, 

řada olejů LUKOIL SLIDO zamezuje trhavým posuvům 

(„StickSlip“) při malých posuvných rychlostech. To má vliv 

na lepší kvalitu povrchu obráběné součástky, prodloužení 

životnosti nástroje a snížení opotřebení kluzného vedení. 

Převážně pro centrální mazací systémy, vysoce namáhané 

vodicí plochy a kombinace hydraulika-vodicí plocha. 

 

Jako oleje pro rámové pily v dřevozpracujícím průmyslu, se 

řada olejů LUKOIL SLIDO používá při velkém posuvu a 

dále jako převodový olej a olej pro další aplikace. 

 

Jako olej pro rámové pily v dřevozpracujícím průmyslu, se 

LUKOIL SLIDO 68 používá jen za velmi hlubokých teplot. 

 

Speciálně LUKOIL SLIDO 220 převyšuje požadavky 

ESTEREK, LINK a WURSTER & DIETZ. Obzvláště pro 

rámové pily PINI & KAY doporučujeme LUKOIL SLIDO 

460. Dbejte doporučení výrobců zařízení. 

 

 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 

LUKOIL SLIDO 

68 220 320 460 

Hustota při 15 °С kg/m³ DIN 51757 881 894 898 904 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 >230 >250 >260 >280 

Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 73 220 315 497 

Kin. viskozita při 100°С mm²/s DIN 51562/T1 9,1 18,7 23,5 31,3 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-27 <-15 <-12 <-9 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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