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LUKOIL SLIDO 
 
Oleje pre kĺzné vedenie a vedenie rámových píl na báze vysoko kvalitných 
minerálnych olejov 
 

SCHVÁLENIA SPĹŇA 
DIN 51502 CG a CGLP 
DIN 51517 CLP 
ISO/TR 3498-G 
ISO 6743/13-G 
Cincinnati P47 (LUKOIL SLIDO 68) 
Cincinnati P50 (LUKOIL SLIDO 220) 
Stupeň sily opotrebovania podľa DIN ISO 14635-1 
A/8,3/90-M: >12 

 

POPIS PRODUKTU 
Oleje rady LUKOIL SLIDO sa vyznačujú maximálnou 
priľnavosťou, dobrou ochranou proti korózii a 
odolnosťou proti starnutiu. 

 POUŽITIE 

Ako olej pre kĺzavé vedenie v kovospracujúcom priemysle, 
rada olejov LUKOIL SLIDO zamedzuje trhavým posuvom 
(„StickSlip“) pri malých posuvných rýchlostiach. To má 
vplyv na lepšiu kvalitu povrchu obrábanej súčiastky, 
predĺženie životnosti nástroja a zníženie opotrebovania 
kĺzavého vedenia. Prevažne pre centrálne mazacie 
systémy, vysoko namáhané vodiace plochy a kombinácie 
hydraulika -vodiaca plocha. 
 
Ako olej pre rámové píly v kovospracujúcom priemysle, sa 
rada olejov LUKOIL SLIDO používa pri veľkom posuve a 
ďalej ako prevodový olej a olej pre ďalšie aplikácie. 
Ako oleje pre rámové píly v drevospracujúcom priemysle, 
LUKOIL SLIDO 68 sa používa len za veľmi hlbokých 
teplôt.  
 
Obzvlášť LUKOIL SLIDO 220 prevyšuje požiadavky 
ESTEREK, LINK a WURSTER & DIETZ. Obzvlášť pre 
rámové píly PINI & KAY odporúčame LUKOIL SLIDO 
460. Prosím, dbajte odporúčaní výrobcov strojov! 
 

TYPICKÉ ÚDAJE 

VLASTNOSŤ Jednotka Skúšobná 
metóda 

LUKOIL SLIDO 

68 220 320 460 
Hustota pri 15 °С kg/m³ DIN 51757 881 894 898 904 
Bod vzplanutia °C ISO 2592 >230 >250 >260 >280 
Kin. viskozita pri 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 73 220 315 497 
Kin. viskozita pri 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 9,1 18,7 23,5 31,3 
Bod tuhnutia °C DIN ISO 3016 <-27 <-15 <-12 <-9 

 
Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci 
povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International". 
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