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CALIBER™ 460 M 

GRAXA DE PRESSÃO EXTREMA com MoS2    
Caliber™ 460 M da Whitmore, é uma graxa robusta de complexo 
de lítio para pressão extrema (EP), que contém dissulfito de 
molibdênio. Foi formulado pricipalmente para equipamentos de 
terraplanagem e outras aplicações de material circulante pesado.  
 
Whitmore combinou alta viscosidade do óleo com uma mistura 
sinérgica de 3 lubrificantes sólidos para formar uma graxa que 
suporte alta carga e previna arranhões ou pontos na superfície.  
Caliber™ 460 M pode ser usado sem se importar com as 
irregularidades do terreno. 
 
O espessante de complexo de lítio assegura excelente 
estabilidade e resistência à água. 
 
Será necessário aumentar a frequencia de re-lubrificação quando 
estiver lidando com temperaturas superiores a 185°F (85°C). 
 
Caliber™ 460 M possui certificação Internacional Bucyrus 
(Caterpillar) para uso em rolamentos pesados de esfera e rolo. 
 
 
 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• RESISTÊNCIA À ÁGUA – excelente resistência à lavagem 

de rolamentos.  
• PRESSÃO EXTREMA – protege contra impacto, arranhões 

na superfície do metal. Reduz substituição de partes e tempo 
de inatividade.   

• PROTEGE CONTRA SUJEIRA E CONTAMINANTES – forma 
uma barreira protetora para reduzir o desgaste e estender a 
vida útil do lubrificante.  

• FORMULAÇÃO VERSÁTIL – ideal para vários 
equipamentos, incluindo maquinários de processos e 
aplicações industriais.  

 
APLICAÇÕES:  
Caliber™460 M da Whitmore foi formulado para lubrificar 
componentes de equipamentos de terraplanagem e material 
circulante. É recomendado para rolamentos de rodas, rolamentos 
de giro, pontos de chassi de veículos e juntas-U, assim como 
eixos de rotação e pinos de caçamba em equipamentos de 
terraplanagem. Caliber™ 460 M tem mostrado sucesso na 
lubrificação de rolamentos de laminação e lingotamento contínuo 
em laminadores de aço  
Caliber™ 460 M EP 2 tem aprovação para uso em Sistemas de 
lubrificação central e para lubrificação manual por Komatsu’s 
PC3000, PC4000, PC5500, e série PC8000 para escavadoras.   

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Classificação EP 2 
D-217 Penetração por Cone (Trabalhada) 265-295 
D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) >500 (260) 
D-445 Viscosidade Cinemática (Base óleo + Polímero) 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
480 
35.4 

Método Gardner Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7.57 
0.9076 

D-2509 Carga “O.K.” Timken, lbs, mínimo 65 
D-2596 Quatro esferas EP  

 Ponto de solda, kg (mínimo) 
 Índice de desgaste de carga (mínimo) 

 
620 
65 

D-2266 Desgaste por Quatro Esferas, calota de desgaste, mm 0.57 
D-4049 Spray de água, % Perda 10 
D-1264 Lavabilidade com água, % Perda @ 100°F (38°C) <2 
D-1743 Teste de Corrosão Passa 
D-4048 
(Modificado) 

Corrosão de tira de cobre para graxas 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
1B 

 Teste de mobilidade em aço US 
 g/sec @ 0°F (-18°C) 

 
0.05 

 Faixa de alcance de temperatura, °F (°C) 23 (-5) a  
340 (170) 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis.  
EMBALAGEM 

Tanques de 
Transporte Embalagens retornáveis Tambores Baldes 

  
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 
Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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