
CARTER EP 1500-2200 & 3000 
 

 

  
Dầu bôi trơn bán tổng hợp có độ nhớt cao cho hộp số kín  
 
 

 

Các hộp số kín  Carter EP có độ nhớt cao được đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín 

hoạt động dưới điều kiện khắc nhiệt: 

- Tải trọng lớn 

- Các chi tiết chuyển động chậm đến rất chậm 

- Va đập 

 Có nhiệt độ cao 

 
 

 

Các tiêu chuẩn quốc 
tế 
 
Các nhà sản xuất 

 DIN 51517 – phần 3 => Nhóp CLP 

 AGMA 9005 – D94 EP 

 ISO 12925-1 CKC 

 NFF 19-809-1, EPTE-EPTR 

 

  Các chức năng chống mài mòn và chịu áp lực cực áp xuất sắc. 

 Tính tương thích tốt với phớt. 

 Bảo vệ xuất sắc trong việc chống gỉ. 

 Khả năng ổn định nhiệt tốt 

 

 

  CHÚ Ý: không tương thích với dầu gốc Polyglycols 
 

Các Đặc Tính Tiêu Biểu 
Phương 

Pháp  
Đơn Vị  CARTER EP 

1500 2200 3000 

Tỷ trọng ở 15 0C ISO 3675 kg/m3 903 940 904 

Độ nhớt ở 40 0C ISO 3104 mm2/s 1500 2200 3000 

Độ nhớt ở 100 0C ISO 3104 mm2/s 74 102 129 

Chỉ số độ nhớt ISO 2909 - 110 120 125 

Điểm đông đặc ISO 3016 0C -9 -6 -6 

Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 0C 256 256 290 

FZG A/8, 3/90 DIN 51354 / 2 Giai đoạn hỏng  >13 >13 >13 

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo 
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Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không  

có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp 
bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam www.quick-fds.com. 

Ứng Dụng 

 

Đặc Điểm Kỹ Thuật 

 

Ưu Điểm 

 

Vận Chuyển – Sức Khỏe – An Toàn 

 

Dầu bôi trơn bánh răng 


