
HHS
KENŐANYAGOK



HHS 2000
Nagy nyomásállóságú szintetikus 
olaj

HHS 5000
Nagy hőállóságú szintetikus olaj 
PTFE adalékkal

Felhasználási terület: 
Nagy nyomásterhelésnek kitett helyek 
kenésére ajánlott, pl.: váltó-, gáz-, kup-
lungrudazat, bowdenek, zsanérok, stb.   

Közepes viszkozitású, nagy nyomásállóságú szintetikus olaj. 
Kitűnő kapilláris képességgel rendelkezik, amely hatására 
könnyen kúszik be a legszűkebb résekbe is. Pár perc alatt 
az oldószer elpárolog és egy jó tapadó képességű, vízálló 
olaj marad utána. Nem bántja az O-, és X-gyűrűket. Ellenáll 
fröccsenő víznek, sós víznek és gyengébb, nem koncentrált 
savaknak és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Sárgás színű.

Alacsony viszkozitású, különösen jó kúszóképességű, nagy-
teljesítményű, szintetikus kenőolaj, kivételesen jó hőmérsék-
let tűréssel. Kitűnő réskitöltő, valamint kenő- és rozsdagátló 
képességgel. A PTFE adalékának köszönhetően kiemelkedő 
súrlódás- és kopáscsökkentő, valamint jó vészkenési képessé-
gekkel rendelkezik. Kíméletes az O- és X-gyűrűk anyagával 
szemben. Ellenáll a fröccsenő és a sós víznek, gyenge savak-
nak és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Átlátszó színű.

Felhasználási terület: 
A legszigorúbb feltételeknek is 
megfelelő, nagy hőterhelésű helyekre is 
alkalmas, pl. belső csapágyak, láncok, 
csúszósínek stb.  

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 106 12

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 106 3 6

  olaj folyékony zsír    zsír   olaj folyékony zsír    zsír
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HHS FLUID
Jól tapadó folyékony zsír

Közepes viszkozitású, jó tapadóképességű szintetikus folyé-
kony zsír, mely ellenálló a centrifugális erővel szemben és 
kitűnő erő- és nyomásátviteli képességekkel bír. Összetéte-
lének köszönhetően jó réskitöltő tulajdonságú. Cseppenés-
mentes, erős kenőrétege miatt tartós kenőhatással bír. Kitűnő 
kopáscsökkentő, valamint jó vibráció- és hangszigetelő 
hatású. Ellenáll a fröccsenő és sós víznek, gyenge savaknak 
és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Sárgás színű.

Felhasználási terület: 
Nehezen hozzáférhető alkatrészek kené-
sére, karbantartására, javítás esetén, pl. 
belső csapágyak, drótkötelek, csuklók, 
tengelyek stb.  

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 106 4 12

HHS LUBE
Időjárásálló tartós hatású szórózsír

Magas viszkozitású, hosszú ideig ható szintetikus kenőzsír 
speciális adalékokkal extrém kenési helyzetekre. Függőleges 
felületekről sem folyik le, nagyon jól kizárja a szennyeződé-
seket és a vizet a kenés helyéről. OMC2-es technológiájának 
köszönhetően kisimítja a kent felületeket, minimalizálva ezzel 
a kopást és meghosszabbítva a kenési periódust. Nem köti le 
a szennyeződéseket. Időjárásálló és ellenáll a gyenge savak-
nak és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Opálzöld színű.

Felhasználási terület: 
Erős szennyeződésnek és időjárási viszon-
tagságoknak kitett, külső kenési helyekre 
ajánlott kenőzsír, pl. fogaskerekek, drótkö-
telek, láncok, rugók, csapágyak stb.

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 106 5 6

  olaj folyékony zsír    zsír   olaj folyékony zsír    zsír
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HHS GREASE
Fehér karbantartó zsír PTFE 
adalékkal

HHS DRYLUBE
Nagyon jó tapadóképességű, száraz 
szintetikus kenőviasz PTFE adalékkal

Magas viszkozitású, nagy teljesítményű szintetikus kenőzsír 
speciális fehér pigmentálással és PTFE adalékkal. Egyértelmű 
kenési hely felismerés, hosszantartó kenőhatás. Nagyon jó 
tapadóképesség. Alacsony szennyeződés- és pormegkötés. 
Kitűnő műanyagállóság. Ellenáll a fröccsenő- és a sósvíznek, a 
gyenge savaknak és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Brillantfehér színű.

Szintetikus száraz kenőviasz, kitűnő O- és X-gyűrűkhöz. Védi 
a láncokat a meglazulástól. Kitűnő kúszó- és réskitöltő képes-
ség. Gyors kilevegőzése után kiemelkedő tapadó képesség, 
ellenáll a centrifugális erőnek. Óvja és védi az elasztomere-
ket. Nagyon jó kopáscsökkentő képesség. Ellenáll a fröccsenő 
és a sós víznek, gyenge savaknak és lúgoknak. 
Szilikon-, gyanta- és savmentes. 
Sárgás színű.

Felhasználási terület: 
Karbantartási és ellenőrzési munkákhoz, 
pl. zsanérok, csuklók, csúszósínek stb.

Felhasználási terület: 
Gyorsan forgó elemek kenésére, pl. lán-
cok, alkatrészek, drótkötelek, motorkerék-
pár láncok stb.

Tartalom Cikkszám Cse./db

400 ml 0893 106 7 12

Tartalom Cikkszám Cse./db

400 ml 0893 106 6 12

Nincs klasszikus 
viszkozitása

  olaj folyékony zsír    zsír

4 HHS KENŐANYAGOK



HHS NSF
Nagyon jó kúszó és víztaszító 
szintetikus olaj

HHS CLEAN
HHS termékekhez kifejlesztett 
előtisztító és tapadássegítő

Fiziológiailag ártalmatlan, víznek ellenálló szintetikus kenőo-
laj, kiemelkedő tapadási aktivitással és kiváló korrózió elleni 
védelemmel az élelmiszeripar számára NSF H1-es regisztráci-
óval. 
Kiváló kúszóképesség. 
Átlátszó színű.

Speciálisan a HHS termékekhez kifejlesztett előtisztító primer 
funkcióval. Az anyagösszetételének köszönhetően az erősen 
szennyezett felületeket megtisztítja, és ezzel egyidejűleg 
előkészíti a hosszú hatású kenésre. Garantálja a kenőanyag 
kitűnő tapadását, ezzel hosszú idejű kenőhatást biztosít. 
Kitűnő tisztítási képesség, rövid száradási idő. 
Jó anyagtűrés. 
Szilikon- és acetonmentes.

Felhasználási terület: 
Univerzálisan használható nagy nyomás-
nak kitett kenési pontokon, pl. láncok, 
csuklók, karok, csapágyak, kötelek, 
nyitott hajtások és zsanérok.

Felhasználási terület: 
Erősen szennyezett kenési felületek 
előtisztítására, pl. durva és szennyezett 
zsír, olaj maradványok, gyanta, viasz, 
stb.

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 107 6 12

Tartalom Cikkszám Cse./db

500 ml 0893 106 10 12

  olaj folyékony zsír    zsír
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Termék HHS 2000 HHS 5000 HHS FLUID HHS LUBE HHS GREASE HHS DRYLUBE

Fajta
Nagy nyomás-

állóság, jó tapadó 
képességű kenőolaj 

Nagy teljesítményű 
kenőolaj, PTFE 

adalékkal

Jó tapadó képességű 
folyékony zsír

Szennyeződés és 
portaszító hatású 
szórózsír, tartós 
kenőhatással az 
OMC2 technoló-

giának köszönhetően

Nagy teljesítményű 
karbantartó zsír, PTFE 

adalékkal

Jó tapadó képességű, 
nagy teljesítményű 
száraz kenőanyag 

Állag Szintetikus olaj Szintetikus olaj Szintetikus olaj és zsír Szintetikus zsír és líti-
umszappan

Ásványi olaj és líti-
umszappan Szintetikus viasz

Szilárd 
tartalmú 
kenőanyag

nincs PTFE nincs OMC2 PTFE PTFE

Szín sárgás átlátszó sárgás opálzöld  fehér sárgás

Hőmérséklet 
Min. felh. hőm.
Max. felh. hőm. 

-35°C
180°C

-20°C 
200°C

-25°C
170°C

-25°C
150°C

-15°C
130°C

-30°C
100°C

Kiszerelés Spray, 500 ml Spray, 500 ml Spray, 500 ml Spray, 500 ml Spray, 400 ml Spray, 400 ml

AZ INTELLIGENS KENŐANYAG CSALÁD
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TERMÉK TULAJDONSÁGOK ÉS
FELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK:

•••  Nagyon fontos követelmény a felhasználás szempontjából
••  Fontos követelmény a felhasználás szempontjából
•  Kevésbé fontos követelmény a felhasználás szempontjából

•••  Kitűnő 
••  Jó
•  Kevésbé jó

Minden felhasználás előtt ajánljuk a kezelendő felületek előtisztítását HHS CLEAN segítségével (0893 106 10). 
Az alapanyag- kombinációnak köszönhetően az alapfelületet aktiválja, és a tartós hatású kenésre előkészíti. 
A szennyezett felületek a hiányos kenés legfőbb okai.

Termék Kúszó-
képesség

Nyomás     
ellenállás Hőtűrés Korrózió 

védelem Viszkozitás Tartósság Ellenálló-
ság

Szennye-
ződés 
taszító

Szilárd 
kenő-
anyag 

tartalom
HHS 2000 •• ••• •• •• •• •• •• • Nincs

HHS 5000 ••• •• ••• •• • •• ••• • PTFE

HHS FLUID • ••• •• •• ••• •• •• •• Nincs

HHS LUBE • •• •• ••• ••• ••• •• ••• OMC2

HHS GREASE • •• • •• •• ••• ••• ••• PTFE

HHS DRYLUBE ••• • • ••• ••• •• ••• •• PTFE + viasz

Felhasználási terület Kúszó-
képesség

Nyomás     
ellenállás Hőtűrés

Korrózió 
elleni 

védelem
Viszkozitás Tartósság Ellenálló-

ság

Szennye-
ződés 
taszító

Nyitott acél fogaskerekek • •• • ••• •• ••• • •••
Zárt acél fogaskerekek •• ••• •• • •• •• • •
Fogaslécek • ••• • •• •• •• • ••
Műanyag fogaskerekek • ••• • • •• ••• ••• ••
Gyorsfutású láncok •• • • ••• ••• • • ••
Nagy hőterhelésű láncok •• •• ••• •• •• • • ••
Vezetett drótkötelek •• •• •• ••• ••• •• • •••
Gyorsfutású drótkötelek ••• • • ••• ••• •• •• •
Csúszósínek/csúszócsapágyak • ••• •• ••• • •• • •••
Zsanérok ••• •• • •• •• •• • •
Csapágyak ••• ••• •• •• •• ••• • •••
Ajtó fékek • •• • •• •• ••• ••• •••
Tárolás/Konzerválás •• • • ••• • ••• •• •
Bowdenek •• •• • ••• • ••• • ••
Váltó-/ gáz-/ kuplungrudazatok • ••• •• •• • •• • •
Rugók • •• •• ••• • •• • •
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Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2016/05

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent 
termékek a termékfejlesztés során változhatnak. 
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és 
formában a megjelenítettől eltérhet. 
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11. 
T +36 96/960-660

HHS KENŐANYAGOK

Cikkszám: BB71835


