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ADDINOL – німецька якість із 1936 року 
Рішення будь-яких проблем із змащуванням

ADDINOL – German Quality since 1936 
Solutions for all lubrication-related challenges

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements reflecting the most 

recent state-of the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the 

heart of Germany. Our lubricants reveal their full performance in sym-

biosis with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems. 

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum 

lubrication and ensure responsibility towards the environment at the 

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy 

efficiency of plants and engines considerably. They achieve signifi-

cantly longer drain intervals compared to conventional products and 

extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL є одним із нечисленних середніх підприємств німецької 

нафтової промисловості, які не належать до великих концернів. 

Ми маємо партнерів у більше ніж 90 країнах і представлені на 

всіх континентах. Наші високоефективні мастильні матеріали є 

невід’ємними елементами конструкції, виконаними на вищому рівні 

за найсучаснішими технологіями. Вони розроблені й виготовлені 

за найновішими стандартами на багатому традиціями підприємстві 

хімічної промисловості «Лойна» (Leuna) в центральній Німеччині. 

У симбіозі з двигунами, приводами, ланцюгами, підшипниками й 

гідравлічними системами вони демонструють все, на що здатні, 

саме там, де це потрібно. 

ADDINOL пропонує розумні рішення, які забезпечують оптимальне 

змащування, не забуваючи про відповідальне поводження з дов-

кіллям. Численні високоефективні мастила нашого виробництва 

вирішальним чином підвищують енергоефективність обладнання 

та двигунів. Вони мають значно триваліший ресурс ніж звичайні 

продукти й підвищують строк експлуатації змащуваних вузлів.

Як і було завжди, дослідження й розробки належать до числа 
основних напрямків діяльності нашого підприємства.

Now and then – Research and development make up a vital part of our 
company’s core competence.

ADDINOL – Improve the Performance!



Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL для  
текстильної промисловості

ADDINOL High-performance lubricants for textile industry
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Складні умови експлуатації в текстильній промисловості вимагають 

застосування високоефективних мастильних матеріалів. Поряд 

із типовими навантаженнями, як-от висока температура, пил, 

текстильний пух і сильна дія води, підвищений рівень вимог до ма-

стильних матеріалів обумовлений зростанням класу текстильних 

машин із відповідним зростанням виробничих швидкостей.

Німецька компанія ADDINOL, що спеціалізується на виробництві 

високоефективних мастильних матеріалів, пропонує широкий 

асортимент олив, пластичних мастил і спреїв, спеціально підібраних 

для застосування на різних стадіях виробництва та в різноманітних 

типах машин у текстильної промисловості.

The particular operating conditions of textile industry require the 

application of high-performance lubricants. In addition to typical loads 

such as high temperatures, dust, lint and strong water exposure, 

higher machine gauge with narrow tolerances and increasing 

production speed at high level place enormous requirements on the 

lubricants applied.

ADDINOL, the German expert for high-performance lubricants, offers 

a wide range of lubricating oils, greases and sprays which are speci-

fically tailored to being applied at various stages of production and in 

diverse machinery types of textile industry.

найкращий захист вузлів обладнання 

від тертя, зносу й корозії;

стійкість до впливу хімічно агресивних 

умов експлуатації;

висока термостійкість навіть за високих 

робочих температур;

відмінна несна здатність за високих 

обертів і сильної вібрації;

дбайливе використання природних ресур-

сів завдяки довгостроковому змащенню;

багатий досвід застосування на практи-

ці й доступність у всьому світі.

best protection of plant components 

against friction, wear and corrosion

resistant towards chemically aggressive 

ambient conditions

high temperature stability also at 

increased operating temperatures

outstanding load bearing capacity at 

high revolution speed and vibrations

conservation of resources thanks to 

long-term lubrication

tried and tested many a time, worldwide 

availability



Рішення для завдань в області змащування для 
текстильної промисловості

Lubrication-technical solutions for textile industry

Працюючи в безперервному режимі 365 днів на рік, текстильні 

машини зазнають особливо високих навантажень. А постійні 

коливання цін на сировину та енергоносії чинять додатковий ціновий 

тиск на галузь. Високоякісні пластичні мастила ADDINOL оптимально 

відповідають специфічним вимогам текстильної галузі. До того ж 

високоякісні вироби ADDINOL мають величезний потенціал більш 

ефективного використання енергії та зменшення її витрат.

Завдяки комбінації присадок високоефективна синтетична транс-

місійна олива ADDINOL Poly Gear PG забезпечує оптимальне 

змащення шнекових редукторів або підшипників ковзання й кочення 

в текстильних машинах за панування високих робочих температур. 

Завдяки чудовим в’язкісно-температурним характеристикам надійна 

робота є гарантованою навіть у мінливих умовах експлуатації. Окрім 

цього, завдяки чудовій стійкості до старіння, строк служби ADDINOL 

Poly Gear PG є значно вищим ніж у звичайних трансмісійних олив. 

За рахунок відмінних протизносних властивостей також значно 

збільшується строк експлуатації змащених вузлів.

Textile machinery is operated in non-stop-mode on 365 days a year 

which places enormous loads on all components. On top of that, the 

industry is subject to considerable cost pressure because of volatile 

prices for raw materials and energy. ADDINOL high-performance 

lubricants are perfectly tailored to the particular requirements of textile 

industry. Moreover, ADDINOL quality products hold an enormous po-

tential for the efficient utilisation of energy and the reduction of energy 

consumption.

Worm gears or roller and sliding bearings at high operating 

temperatures typical of textile machinery are supplied optimally

with the powerful additive combination of the fully synthetic

ADDINOL Poly Gear PG. Even at changing conditions over a

wide temperature range the safe operation is ensured thanks to the 

product's superior viscosity-temperature-behaviour. In addition, 

ADDINOL Poly Gear PG possesses an excellent ageing stability and 

achieves operating lives clearly exceeding the ones of conventional 

gear oils. The component lifetime is extended thanks to excellent

wear protection.
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Конвеєрні ланцюги й ролики, що постійно зазнають великого 

навантаження, також потребують надійного захисту з боку ма-

стильного матеріалу. Попри високі температури робочого процесу 

ланцюгові оливи ADDINOL Chain Lube XHT не створюють на 

ковзних і робочих поверхнях ланцюгів лако- та смолоутворювань 

або клейких відкладень. Навіть за високих швидкостей ADDINOL 

Chain Lube XHT надійно тримається на ковзних поверхнях ланцюга. 

Це забезпечує утворення постійної стійкої змащувальної плівки 

й попереджує розбризкування та стікання мастила на поверхню 

текстильної продукції. Завдяки низьким втратам від випаровування 

та високій термоокислювальній стабільності знижуються витрати 

мастильного матеріалу за одночасного максимально збільшення 

його ресурсу.

Оливи для змащування голок і платин повинні також гарантувати 

відмінний захист від зносу. Олива для текстильних машин ADDINOL 

Textilmaschinen oil Additex SW завдяки спеціальному комплексу 

присадок у своєму складі забезпечує оптимальний захист цих 

рухомих деталей у кругло- и плосков’язальних машинах і збільшує 

строк їх експлуатації. Ця високоефективна олива швидко емульгує з 

водою й традиційно використовуваними в текстильній промисловості 

мийними розчинами. А відмінні фрикційні характеристики ADDINOL 

Additex SW сприяють зниженню робочої температури й економній 

роботі в’язальних машин.

Conveyor chains and rolls are also exposed to constantly high loads 

and require reliable protection provided by the lubricant. In spite of 

high process temperatures ADDINOL Chain Lube XHT chain oils 

are not prone to forming varnish, gumming or sticky residues on 

sliding surfaces and tracks. Even at high speed ADDINOL Chain 

Lube XHT displays reliable adhesion to the chains and ensures a 

stable lubricating film without dripping or throwing off onto textiles. 

Thanks to low evaporation losses and high thermal-oxidative-stability 

oil consumption is reduced at maximum operating lives.

Lubricants for needles and sinkers must ensure excellent wear 

protection as well. ADDINOL Textile machinery oil Additex SW 

guarantees the optimum protection of these moving parts in circular 

and flat-bed knitting machines thanks to its special additivation; at the 

same time it extends their lifetime. The high-performance lubricant 

achieves quick emulsification when exposed to water or washing 

liquors generally used in textile industry. Based on its excellent friction 

behaviour ADDINOL Additex SW reduces operating temperature and 

contributes to the plant's energy-efficient operation.



Поряд із оптимальним змащуванням вирішальну роль у забезпеченні 

надійної та тривалої роботи високонавантажених вузлів текстильних 

машин грають технічне обслуговування й дбайливе очищення. Висо-

котемпературна ланцюгова олива ADDINOL System Cleaner HT 

розроблена спеціально для чищення в процесі експлуатації. Вона 

видаляє й нейтралізує залишки на парах тертя в усій системі 

змащення й транспортування.

Необхідно також окремо відзначити профілактичну дію ADDINOL 

System Cleaner HT. Цей мастильний матеріал не тільки ґрунтовно 

видаляє залишки чистильних засобів, відкладення продуктів, що  

застосовувалися раніше, й інші забруднення, але й має профілактич- 

ний ефект, запобігаючи утворенню нових відкладень, а також за-

безпечуючи максимальну чистоту системи.

Переваги ADDINOL System Cleaner HT 
у чищенні системи

застосування в усіх вузлах системи змащення й транспортування

найвища термостійкість, придатність до роботи за температури 

до +240 °C

нейтралізація будь-яких допоміжних хімічних продуктів перед 

уведенням в експлуатацію

видалення речовин, що залишились після монтажу, та відкладень 

завдяки активній проникній і очищувальній здатності

забезпечення надійної подачі мастильного матеріалу, високого рівня 

чистоти й оптимальної роботоздатності системи транспортування

збільшення планових інтервалів технічного обслуговування

попереджувальна дія, що дозволяє зменшити відкладення або за-

лишки в системі змащення, а також на рейках, ковзних підкладнях 

і деталях ланцюга

зниження споживання енергії, витрат мастильного матеріалу й 

вартості технічного обслуговування.

In addition to their optimum lubrication, maintenance and cleaning of

heavy loaded textile machinery parts are crucial factors for reliable 

operation and extended component lifetimes. ADDINOL System 

Cleaner HT is a high temperature chain oil particularly designed for 

the cleaning during operation. It removes and neutralises residues at 

friction partners in the whole lubrication and transport system reliably 

and efficiently.

In addition, the preventive effect of ADDINOL System Cleaner HT has 

to be emphasized in particular. The lubricant does not only thoroughly 

and reliably remove cleaning residues, deposits of products used 

previously and other contaminations, but enfolds a prophylactic effect 

against the formation of new deposits and ensures highest system 

cleanliness.

Advantages of the system cleaning with 
ADDINOL System Cleaner HT

application at all units of the lubrication and transport system

highest temperature stability, suited for temperatures up to +240 °C

neutralisation of all chemical auxiliary products before start-up

removal of assembly residues and deposits thanks to active 

penetrating and cleaning properties

preventive maintenance to ensure lubricant supply, cleanliness and 

functionality of the transport system

extension of common maintenance intervals

precautionary measure for the reduction of residues or deposits 

inthe lubrication system and at guide rails, slide shoes and

chain elements

reduction of energy input, lubricant consumption and

maintenance costs

Додаткова рекомендація! Чищення й профілактика – 
два в одному!

Extra Tip! Cleaning + protection in one!

Завжди дотримуйтесь приписів 
виробника обладнання!

Please always refer to the information supplied by 
the plant manufacturer!
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1 ISO VG / в’язкість базової оливи за /Base oil viscosity at 40°C in mm2/s

Примітка: мастильні матеріали завжди слід вибирати на основі специфікацій виробника обладнання.
Please note: The selection of lubricants must always comply with specifications defined by plant manufacturers.

Область застосування / 
призначення
Field of application

ADDINOL В’язкість/ 
viscosity 1 DIN

нижня
upper 

верхня
lower Характеристика виробу

Product characteristicsТемпература застосування /
application temperature (°C)

Прядильні машини для бавовни / Cotton Spinning Machines

Підшипники ковзання 
в кардочесальних і 
стрічкових машинах
Bearings in carders and 
drawing frames

Anti-Seize
Paste 23 White 32 MPF2U-60 -60 +250

світла багатоцільова паста з відмінною адгезійною здатністю у важких умовах, надійно 
захищає від стрибчастого руху й корозії, ідеально підходить для високих швидкостей 
та/або температур
light multi-purpose paste with excellent adhesive strength under difficult conditions, efficient against 
stick-slip-effects and corrosion, ideal at high speeds and/or temperatures

Підшипники кочення 
(кулькові й голчасті)
в стрічкових машинах
Roller bearings 
(ball and needle bearings) 
in drawing systems

Arctic Grease 
XP 2 14 K2G-50 -50 +100

висока стійкість до стиснення й водостійкість, покращений захист від корозії, відмінні 
характеристики за низьких температур
highly squeeze-stable, superior water resistance, improved corrosion protection, excellent low-
temperature behaviour

Longlife 
Grease HS 2 27 KPHC2N-60 -60 +140

змащування високошвидкісних підшипників кочення й ковзання (підшипників шпинделів, 
електродвигунів), відмінна стійкість до старіння, висока стійкість до стиснення, можливість 
безпосереднього контакту з водою, надійний захист від корозії та тертя
lubrication of roller and sliding bearings at high speed (spindle ball bearings, electric motors), highly 
ageing resistant, very squeeze-stable, direct exposure to water possible, reliable protection against 
corrosion and friction

Wear Protect 
RS 2 220 KP1-2R-30 -30 +180

надійне змащування високонавантажених підшипників, що працюють у 
несприятливому оточенні, як-от кислоти, луги й вологість, відмінна стійкість до зсуву, 
висока адгезійна здатність
reliable lubrication of gears under heavy loads and unfavourable ambient conditions, e.g. acids, lyes, 
humidity, high shear-stability, excellent adhesion

Wear Protect 
RS 2 Syn PLUS 100 KPHC2R-40 -40 +180

ідеальний продукт для несприятливих умов експлуатації, як-от висока температура, 
інтенсивне надходження води, мінливі навантаження й високі швидкості, знижує тертя 
та знос, захищає від корозії, економно витрачається, не створює твердих відкладень
ideal at unfavourable conditions such as high temperatures, water exposure, changing loads and high speeds, 
reduces friction and wear, protects against corrosion, economical consumption, no solid deposits

відкриті прядильні 
камери (прямий привод, 
розчісувальні валики)
Spinning rotor of open-end 
spinning units (direct drive, 
TwinDisc drive)

Longlife 
Grease HS 2 27 KPHC2N-60 -60 +140

змащування високошвидкісних підшипників кочення й ковзання (підшипників шпинделів, 
електродвигунів), відмінна стійкість до старіння, висока стійкість до стиснення, можливість 
безпосереднього контакту з водою, надійний захист від корозії та тертя
lubrication of roller and sliding bearings at high speed (spindle ball bearings, electric motors), highly 
ageing resistant, very squeeze-stable, direct exposure to water possible, reliable protection against 
corrosion and friction

Прядильні машини для синтетичних волокон / Synthetic Fibre Spinning Machines

Фільєри
Spinneret

Silikonspray
Silicone Spray

V20 = 
прибл.  

350 мм2/с
-50 +250

антифрикційний і розділювальний засіб для полімерних, гумових і металевих поверхонь, водовід-
штовхувальна дія, можливість застосування в дуже широкому діапазоні температур
sliding and release agent for plastic, rubber and metal surfaces, water-repellent, suited for a high 
temperature range

Підшипники галет 
(змащування 
пластичним мастилом)
Godet bearings  
(grease lubrication)

Longlife  
Grease HS 2 27 KPHC2N-60 -60 +140

змащування високошвидкісних підшипників кочення й ковзання (підшипників шпинделів, 
електродвигунів), відмінна стійкість до старіння, висока стійкість до стиснення, мож-
ливість безпосереднього контакту з водою, надійний захист від корозії та тертя
lubrication of roller and sliding bearings at high speed (spindle ball bearings, electric motors), highly 
ageing resistant, very squeeze-stable, direct exposure to water possible, reliable protection against 
corrosion and friction

Hightemp XFT 2 
PLUS 460 KPHC1-2R-30 -30 +180

для підшипників ковзання й кочення, що працюють в умовах високих температур і 
навантажень, ідеальний вибір для агресивного оточення, підвищена стійкість до зсуву 
для довгого строку служби за високих навантажень
for sliding and roller bearings at high temperatures and stress, ideal for aggressive ambient 
conditions, superior shear-stability for long operating lives under heavy loads

Addiflon PFPE 
Premium XH 2 
PLUS

420 KFK2U-40 -40 +280

перфтороване поліефірне (ПФПЕ) мастило для високих навантажень та екстремальних 
умов експлуатації, як-от високих температур, високого питомого тиску й дії агресивних 
хімікатів, тривалий строк служби, знижує тертя й знос
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface 
pressures, aggressive chemicals, long operating lives, reduces friction and wear

Підшипники галет  
(змащування оливою)
Godet bearings  
(oil lubrication)

Трансмісійна 
олива  
Gear Oil 
CKT 68 
CKT 150

68
150 51517/3 (CLP) -30 +120

синтетична трансмісійна олива на основі поліальфаолефінів (ПАО) з тривалими строками 
служби для закритих редукторів із циркуляційними системами змащування або змащу-
ванням зануренням, для застосувань, у яких ставляться підвищені вимоги до високо- або 
низькотемпературних властивостей мастила, для збільшених інтервалів заміни оливи
fully synthetic gear oils based on PAO for closed gears with dip feed or circulation lubrication, long-term 
usage, for increased demands on high and low temperature behaviour, for extended oil drain intervals

ADDINOL Lubrication Table



Таблиця мастильних матеріалів ADDINOL

1 ISO VG / в’язкість базової оливи за /Base oil viscosity at 40°C in mm2/s

Область застосування / 
призначення
Field of application

ADDINOL В’язкість/ 
viscosity 1 DIN

нижня
upper 

верхня
lower Характеристика виробу

Product characteristicsТемпература застосування /
application temperature (°C)

Мотальні й крутильні машини / Twisting and Spool Winding Machines

Нитководії та гвинтові 
барабани
Thread guide and travers 
guide

Longlife
Grease HS 2

27 KPHC2N-60 -60 +140

змащування високошвидкісних підшипників кочення й ковзання (підшипників шпинделів, 
електродвигунів), відмінна стійкість до старіння, висока стійкість до стиснення, мож-
ливість безпосереднього контакту з водою, надійний захист від корозії та тертя
lubrication of roller and sliding bearings at high speed (spindle ball bearings, electric motors), highly 
ageing resistant, very squeeze-stable, direct exposure to water possible, reliable protection against 
corrosion and friction

Multiplex XMK 2 32 KHC2N-50 -50 +140

спеціальне синтетичне мастило для високооборотних підшипників, дуже стійке до 
старіння, придатне до застосування в системах, виконаних із різних металів, а також із 
полімерів та полімерів в поєднанні з металами, відмінна водостійкість
synthetic special grease for bearings at high speed, excellent ageing stability, fit for multi-metal, plastics 
and plastics-metal systems, high water resistance

Вузлов’язальна та 
плетільна каретка
Travelling knotter
and splicer

TSM 400 Spray -35

+450 (за 
зниженого 

надходження 
повітря до/ 

at reduced air 
access up to 

+630)

темна монтажна й багатоцільова паста для екстремальних умов експлуатації,  
універсальна у використанні, надзвичайно термостійка, з високою здатністю  
витримувати тиск і надійними аварійними протизадирковими властивостями
dark assembly and multi-purpose paste for extreme conditions, versatile usage, superior temperature 
stability, high capacity to absorb pressure, reliable emergency-lubrication properties

Опора шпинделя 
у веретені 
подвійного кручення
Spindle can bearing for 
a double-thread 
twisting spindle

Longlife 
Grease HS 2 27 KPHC2N-60 -60 +140

змащування високошвидкісних підшипників кочення й ковзання (підшипників шпинделів, 
електродвигунів), відмінна стійкість до старіння, висока стійкість до стиснення, мож-
ливість безпосереднього контакту з водою, надійний захист від корозії та тертя
lubrication of roller and sliding bearings at high speed (spindle ball bearings, electric motors), highly 
ageing resistant, very squeeze-stable, direct exposure to water possible, reliable protection against 
corrosion and friction

Кругло- й плосков’язальні машини / Circular and Flat-Bed Knitting Machines

Голки та платини
Needles and sinkers

Additex SW
22
32
46

62136/1
Допуск/

Approval:
Groz-Beckert

легко змивається, чудовий захист від зносу, надзвичайні фрикційні 
характеристики для зниження робочої температури, відмінні в’язкісно-температурні 
характеристики для швидкого пуску та стабільної роботи, не створює відкладень
wash out easily, excellent wear protection, outstanding friction behaviour reducing operating 
temperatures, best viscosity-temperature behaviour ensures easy starts and stable operation, 
no formation of deposits

Рейкові напрямні
Slide rails

ПТФЕ
Gleitlackspray
PTFE Lubricating 
varnish spray

-70 +250

універсальний антифрикційний і розділювальний засіб підвищеної хімічної стійкості, 
відмінні антифрикційні та розділювальні властивості, не викликає налипання 
частинок бруду або залишків, зберігає стабільність навіть за екстремальних 
температурних навантажень
universal sliding and release agent with superior chemical stability, excellent sliding and separating 
behaviour, no adhesion of dirt particles or residues, stable also at extreme temperature loads

Основов’язальні машини / Warp Knitting Machines

Вушкова гребінка  
(пласка голечниця)
Guide bar (flat-bed 
frame)

Kriechöl Spray
Creep oil spray

V20 =  
3,0 мм2/с

рідкий антикорозійний засіб для захисту металевих поверхонь, витісняє воду, 
допомагає демонтажу заіржавілих з’єднань, легко наноситься
corrosion protection for metallic surfaces, displaces water, loosens rusty connections, 
easy application

Вушкова гребінка 
(кулькова втулка)
Guide bar (ball lining)

Anti-Seize 
Paste 23 White 32 MPF2U-60 -60 +250

світла багатоцільова паста з відмінною адгезійною здатністю у важких умовах, надійно 
захищає від стрибчастого руху й корозії, ідеально підходить для високих швидкостей та/
або температур
light multi-purpose paste with excellent adhesive strength under difficult conditions, efficient against 
stick-slip-effects and corrosion, ideal at high speeds and/or temperatures

Шліхтувальні й ткацькі машини / Weaving Machines

Муфта двигуна з  
гальмом і хрестовиною
Motor coupling with brake 
and sliding block

Multiplex 
XMK 2 32 KHC2N-50 -50 +140

спеціальне синтетичне мастило для високооборотних підшипників, дуже стійке до 
старіння, придатне до застосування в системах, виконаних із різних металів, а також із 
полімерів та полімерів в поєднанні з металами, відмінна водостійкість
synthetic special grease for bearings at high speed, excellent ageing stability, fit for multi-metal, 
plastics and plastics-metal systems, high water resistance

Відкриті зубчасті  
передачі
Open gears

Combiplex 
OG 05 800 KPG0G0-1N-30 -30

+140 (корот-
кочасно/ 

short- term 
+180)

висока механічна стійкість для екстремально високих навантажень, надійний захист 
від корозії для забезпечення тривалого строку експлуатації вузлів, відмінні аварійні 
протизадиркові властивості, надзвичайна водостійкість
high mechanical stability for extreme loads, reliable corrosion protection for long component lifetimes, 
excellent emergency-lubrication properties, outstanding water resistance



Сторінка / Page 9
1 ISO VG / в’язкість базової оливи за /Base oil viscosity at 40°C in mm2/s

Область застосування / 
призначення
Field of application

ADDINOL В’язкість/ 
viscosity 1 DIN

нижня
upper 

верхня
lower Характеристика виробу

Product characteristicsТемпература застосування /
application temperature (°C)

Шліхтувальні й ткацькі машини / Weaving Machines

Ланцюги
Chains

Chain Lube
XHT 3000

3200 51517/3 (CLP) до/up to 
+250

для змащування термічно високонавантажених конвеєрних і приводних ланцюгів, а 
також пар ковзання, що працюють в умовах високих температур, не створює відкладень, 
забезпечує надійний захист від зносу й корозії, оптимальна адгезія змащувальної плівки, 
без розбризкування та стікання краплями
for conveyor and driving chains exposed to heavy thermal loads as well as sliding pairings in high-
temperature applications, no formation of residues, reliable protection against corrosion and wear, 
optimum adhesion of lubricating film, no dripping or throwing off

Редуктори
Gears

Трансмісійна 
олива 
Gear Oil 
CKT 150

150 51517/3 (CLP) -30 +120

синтетична трансмісійна олива на основі поліальфаолефінів (ПАО) з тривалими строками 
служби для закритих редукторів із циркуляційними системами змащування або змащу-
ванням зануренням, для застосувань, у яких ставляться підвищені вимоги до високо- або 
низькотемпературних властивостей мастила, для збільшених інтервалів заміни оливи
fully synthetic gear oils based on PAO for closed gears with dip feed or circulation lubrication, long-term 
usage, for increased demands on high and low temperature behaviour, for extended oil drain intervals

Текстильні обробні машини / Textile Finishing Machines

Підшипники кочення в 
мийних і мерсеризацій-
них машинах
Roller bearings in washing 
and mercerising machines

Wear Protect
RS 2 220 KP1-2R-30 -30 +180

надійне змащування високонавантажених підшипників, що працюють у несприятли-
вому оточенні, як-от кислоти, луги й вологість, відмінна стійкість до зсуву, висока 
адгезійна здатність
reliable lubrication of gears under heavy loads and unfavourable ambient conditions, e.g. acids, lyes, 
humidity, high shear-stability, excellent adhesion

Ланцюги в запарних і 
сушильних камерах
Chains in steamers and 
dryers

Chain Lube 
XHT 250 250 51517/3 (CLP) до/up to 

+250

для змащування термічно високонавантажених конвеєрних і приводних ланцюгів, а 
також пар ковзання, що працюють в умовах високих температур, не створює 
відкладень, забезпечує надійний захист від зносу й корозії, оптимальна адгезія 
змащувальної плівки, без розбризкування та стікання краплями
for conveyor and driving chains exposed to heavy thermal loads as well as sliding pairings in high-
temperature applications, no formation of residues, reliable protection against corrosion and wear, 
optimum adhesion of lubricating film, no dripping or throwing off

Підшипники в запарних і 
сушильних камерах
Bearings in steamers and 
dryers

Addition PFPE 
Premium XH 2 
PLUS

420 KFK2U-40 -40 +280

перфтороване поліефірне (ПФПЕ) мастило для високих навантажень та екстремальних 
умов експлуатації, як-от високих температур, високого питомого тиску й дії 
агресивних хімікатів, тривалий строк служби, знижує тертя й знос
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface 
pressures, aggressive chemicals, long operating lives, reduces friction and wear

Підшипники кочення й 
ковзання в обігріваних 
каландрах
Roller and plain bearings 
in heated calenders

Poly Gear
PG 150 ... PG 680

150
220
320
460
680

517/3 (CLP)

+180  
(короткочасно/ 

 short-term 
+200)

для високих температур і навантажень, підходить для шнекових редукторів, 
максимальна несна здатність по задиркам для забезпечення тривалого строку 
служби машини, чудові характеристики тертя ковзання для зниження температури 
в редукторі, висока стійкість до старіння
for high temperatures and loads, suited for worm gears, best scuffing load capacity for long service 
life of machines, excellent sliding friction behaviour reduces temperature in the gear, highly ageing 
resistant

Поворотні з’єднання в 
текстильних обробних 
машинах
Rotary feedthrough in steam 
heated textile finishing 
machines

Addition PFPE 
Premium XH 2 
PLUS

420 KFK2U-40 -40 +280

перфтороване поліефірне (ПФПЕ) мастило для високих навантажень та 
екстремальних умов експлуатації, як-от високих температур, високого питомого 
тиску й дії агресивних хімікатів, тривалий строк служби, знижує тертя й знос
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface 
pressures, aggressive chemicals, long operating lives, reduces friction and wear

Підшипники в насосі 
циркуляції розчину
Bearings of circulation pump 
(washing liquor)

Wear Protect
RS 2 220 KP1-2R-30 -30 +180

надійне змащування високонавантажених підшипників, що працюють у несприятли-
вому оточенні, як-от кислоти, луги й вологість, відмінна стійкість до зсуву, висока 
адгезійна здатність
reliable lubrication of gears under heavy loads and unfavourable ambient conditions, e.g. acids,
 lyes, humidity, high shear-stability, excellent adhesion

Розширяльні рами / Stenter Frames

Транспортні 
пластинчасті ланцюги
Sliding chains

Stenter Oil 220 215 до/up to 
+250

максимальна термічна стійкість, надійний захист від тертя й зносу, чудова 
адгезійна здатність, не утворює осадів, мінімальні витрати від випаровування
highest thermal stability, reliable protection against friction and wear, excellent adhesion, no 
formation of residues, minimum evaporation losses

Weave Oil 290 до/up to
 +240

для найвищих робочих температур і максимальної продуктивності, не утворює відкладень, 
незначні втрати від випаровування, не сприятливе до забруднення текстильним пилом і 
пухом, не стікає краплями, надійний захист від тертя й зносу
for highest operating temperatures and maximum productivity, no deposits, low evaporation losses, 
neutral towards contamination by textile dust and lint, no dripping, reliable protection against friction and 
wear

Засіб для очищення 
ланцюгів
Chain cleaner

System
Cleaner HT 80 до/up to 

+240

ефективний мастильний матеріал для очищення ланцюгів, елементів ковзання й 
роликових систем, розчинює забиття, сторонні частинки та залишки, має високу 
термостійкість, також може застосовуватися для проточного змащування 
підйомно-транспортного обладнання за високої температури
efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller systems, solves incrustations, 
contaminants and residues, high temperature stability, also fit for lubricating conveyor systems by 
loss lubrication



Таблиця мастильних матеріалів ADDINOL

Область застосуван-
ня / призначення
Field of application

ADDINOL В’язкість/ 
viscosity 1 DIN

нижня
upper 

верхня
lower Характеристика виробу

Product characteristicsТемпература застосування /
application temperature (°C)

Розширяльні рами / Stenter Frames

Ланцюги на кулькових 
підшипниках
Ball bearing chains

Addiflon PFPE 
Premium XH 2 
PLUS

420 KFK2U-40 -40 +280

перфтороване поліефірне (ПФПЕ) мастило для високих навантажень та екстремальних умов 
експлуатації, як-от високих температур, високого питомого тиску й дії агресивних хімікатів, 
тривалий строк служби, знижує тертя й знос
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface 
pressures, aggressive chemicals, long operating lives, reduces friction and wear

Голчаті й ножеві 
клупи
Needle bars and clips

Silikonspray
Silicone Spray

V20 = 
прибл.  

350 мм2/с
-50 +250

антифрикційний і розділювальний засіб для полімерних, гумових і металевих поверхонь, 
водовідштовхувальна дія, можливість застосування в дуже широкому діапазоні темпера-
тур, дуже висока хімічна стійкість
sliding and release agent for plastic, rubber and metal surfaces, water-repellent, suited for a high 
temperature range

Гвинти регулювання 
ширини полотна
Width adjustment 
spindle

TSM 400 Spray -35

+450 (за 
зниженого 

надходження 
повітря до/

at reduced air 
success up to 

+630)

темна монтажна й багатоцільова паста для екстремальних умов експлуатації, універсальна 
у використанні, надзвичайно термостійка, з високою здатністю витримувати тиск і надій-
ними аварійними протизадирковими властивостями
dark assembly and multi-purpose paste for extreme conditions, versatile usage, superior temperature 
stability, high capacity to absorb pressure, reliable emergency-lubrication properties

Мастильні матеріали для редукторів й електродвигунів на текстильних підприємствах / Lubricants for Bearings and Electric Motors in Textile Machinery

Циліндричні й конічні 
редуктори
Spur and bevel gears

Eco Gear
150 S ... 680 S

150
220
320
460
680

51517/3 (CLP) -30

+120 (корот-
кочасно/short- 
term bis/up to 

+150)

для високих навантажень, попереджує точкове викришування й пітінгову корозію, 
покращує припрацьовуваність, вирівнює пошкоджені поверхні тертя, знижує коефіцієнт 
тертя, зменшує термічне навантаження на вузли, дозволяє збільшити інтервали між 
замінами оливи
for high loads, prevents micro-pitting and pittings, improves running-in behaviour, re-smoothing of 
damaged friction surfaces, reduces friction coefficient and thus thermal loads on components, 
extended oil drain intervals

Шнекові редуктори
Worm gears

Poly Gear
PG 220 ... PG 680

220
320
460
680

51517/3 (CLP)

+180 (ко-
роткочасно/ 
short-term  

+200)

для високих температур і навантажень, підходить для шнекових редукторів,
максимальна несна здатність по задиркам для забезпечення тривалого строку 
служби машини, чудові характеристики тертя ковзання для зниження температури 
в редукторі, висока стійкість до старіння
for high temperatures and loads, suited for worm gears, best scuffing load capacity for long service 
life of machines, excellent sliding friction behaviour reduces temperature in the gear, highly 
ageing resistant

Підшипники кочення 
у вентиляторах й 
електродвигунах
Roller bearings for fans 
and electric motors

Wear Protect  
RS 2 Syn PLUS 100 KPHC2R-40 -40 +180

ідеальний продукт для несприятливих умов експлуатації, як-от висока температура, 
інтенсивне надходження води, мінливі навантаження й високі швидкості, знижує тертя 
та знос, захищає від корозії, економно витрачається, не створює твердих відкладень
ideal at unfavourable conditions such as high temperatures, water exposure, changing loads and high 
speeds, reduces friction and wear, protects against corrosion, economical consumption, 
no solid deposits

Hightemp EK 2 170 KP2P-30 -30
+150 (корот-

кочасно/short- 
term  +200)

висока стійкість до старіння та водостійкість, витримує високі термічні 
навантаження, ідеально для роботи під навантаженням тиском
high ageing stability and water resistance, stands high thermal stress, ideal for high pressure 
loads

Addition
Super 2 EP PLUS 190 KPFK2U-50 -50 +260

ідеальний продукт для роботи під термічними навантаженнями та в екстремальних 
умовах, несприятливий до агресивних середовищ, знижує тертя й знос, підходить для 
тривалої експлуатації
ideal for thermal loads and extreme conditions, insensitive towards aggressive media, reduces friction 
and wear, suited for long-term application

Addition PFPE 
Premium XH 2 
PLUS

420 KFK2U-40 -40 +280

перфтороване поліефірне (ПФПЕ) мастило для високих навантажень та екстремальних умов 
експлуатації, як-от високих температур, високого питомого тиску й дії агресивних хімікатів, 
тривалий строк служби, знижує тертя й знос
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface 
pressures, aggressive chemicals, long operating lives, reduces friction and wear

Мастильні матеріали для компресорів на текстильних підприємствах / Lubricants for Compressors in Textile Machinery

Гвинтові 
компресори
Screw compressors

Компресорна 
олива  
Compressor oil 
VDL 46 ...
VDL 150

46
68

100
150

51506 (VDL) до/up to 
+220

висока стійкість до старіння та термостійкість, не утворює нагару або 
відкладень, надійні деаерувальні й деемульгувальні властивості, 
максимальний захист від зносу
high ageing resistance, outstanding thermal stability, no coking or deposition, reliable 
air separation and demulsibility, best wear protection

Компресорна 
олива  
Compressor oil 
VDL 32 S... 
VDL 68 S

32
46
68 51506 (VDL) до/up to 

+220

висока термостійкість до утворення нагару й відкладень, стійкість до старіння, 
відмінна здатність витримувати навантаження, надійний захист від корозії
high thermal stability against coking and deposition, ageing resistant, outstanding load-carrying 
capacity, reliable corrosion protection

Примітка: мастильні матеріали завжди слід вибирати на основі специфікацій виробника обладнання.
Please note: The selection of lubricants must always comply with specifications defined by plant manufacturers.
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Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL 
представлені в більше ніж 90 країнах і на всіх континентах.

ADDINOL high-performance lubricants in more
than 90 countries and on all continents.

передано через / handed over by:

ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants

Ам Гаупттор, 06237 Лойна, Німеччина 
(Am Haupttor, D-06237 Leuna)
Телефон: +49 (0)3461 - 845 – 111
Факс: +49 (0)3461 - 845 - 555
Електронна пошта: info@addinol.de

www.addinol.de
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