
 

CALIBER 5M 
GRAXA DE EXTREMA PRESSÃO com 5% de MoS2 

 

Caliber 5M da Whitmore é uma graxa de complexo de lítio de 

extrema pressão que contém molibdênio. O produto foi formulado 
principalmente pra uso em draglines, escavadeiras, perfuratriz, 
equipamentos de terraplanagem e outras aplicações de materiais 
circulantes de alta carga.  

 

Caliber 5M da Whitmore contém 5% de MoS2 (dissulfeto de 
molibdênio), possui habilidade de extrema pressão para prevenir 
ferrugem em rolamentos que suportem altas cargas.   

 
Todos os graus NLGI estão também disponíveis na versão de 3% 
de MoS2 (Caliber 3M). 

 
Observação: Para operações em frio extremo, verifique a ficha 
técnica do Caliber 3M. Dar atenção especificamente ao grau Arctic. 

BENEFÍCIOS: 

• RESISTÊNCIA À ÁGUA – excelente resistência à lavagem dos 
rolamentos com água.  

• PRESSÃO EXTREMA – proteção contra impacto e 
escoriações na superfície do metal. Redução na substituição 
de peças e no tempo de inatividade.  

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

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

 

APLICAÇÕES: 

Caliber™ 5M da Whitmore foi formulado para lubrificar 
componentes de equipamentos de mineração, terraplanagem e 
material circulante. É recomendado o uso em rolamentos de rodas, 
rolamentos de giro, pontos de chassi de veículos e juntas U, assim 
como pontos de rotação e pinos de caçamba em equipamentos de 
terraplanagem.

 
ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Grau EP 0 EP 1 EP 2 

D-217 Penetração (Trabalhada) 355-385      310-340 265-295 

D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 500 (260)          >500 (260) >500 (260) 

D-445 Viscosidade Cinemática (Óleo Base + 
Polímero)  

    cSt a 40°C 
cSt a 100°C 

 

 
145 
11 

 

 
460 
32 

 

 
460 
32 

Método 
Gardner  

Densidade, lb/gal a 60°F (15,5°C) 7,59 7,40 7,45 

D-2596 Four Ball EP 
Ponto de Solda, kg (Mínimo) 

 
800 

 
800 

 
800 

D-2266 Desgaste por Four Ball, Diâmetro de 
Calota, mm 

0,50 0,50 0,50 

D-1264 Lavagem com Água, % Perda <5 <5 <2,5 

D-1743 Teste de Desgaste Passa Passa Passa 

D-4048 
(Modified) 

Corrosão por Tira de Cobre 
212°F (100°C) a 3 horas 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 Tipo de Espessante Lítio Lítio Lítio 

OEM 
Standard 

Bombeamento em Temperaturas Baixas 
Lincoln Ventmeter a 400 psi, °F (°C) 

 
-30 (-34) 

 
8 (-13) 

 
14 (-10) 

 Faixa de Temperatura Ambiente, 
°F 
°C 

 
-20 a 50 
-30 a 10 

 
-5 a 80 

-21 a 27 

 
10 a 200 
-12 a 93 

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

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks 
Embalagens não 

retornáveis 
Tambores Barricas 

 
      Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
 

www.whitmores.com 
 

Uma empresa com certificação ISO 9001 e ISO 14001  
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FICHA TÉCNICA 

http://www.whitmores.com/

	BENEFÍCIOS:
	APLICAÇÕES:
	EMBALAGENS

