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DRAG ROPE LUBRICANT HF    
O Lubrificante HF para Cabos de Arraste da Whitmore é igualmente 
benéfico para roldanas. O lubrificante reveste a superfície externa dos 
cabos de aço, e só então, transfere para as áreas de contato da 
roldana, protegendo tanto os cabos quanto a roldana. A vida útil do 
cabo é estendida, além disso, os gastos com reparo ou substituição 
das polias são reduzidos drasticamente. Os mesmos benefícios são 
realizados em tambores de revestimento.  
 
O Lubrificante HF para Cabos de Arraste da Whitmore é uma mistura 
de aditivos anti desgaste em uma base asfáltica pesada. A viscosidade 
é reduzida utilizando um solvente sem cloro TCLP-SAFE. Após a 
aplicação ao cabo, o solvente seca e forma uma camada durável nos 
cabos e na roldana.  
 
Em algumas Draglines, em certos ciclos de escavação e despejo, a 
roldana pode rotacionar momentaneamente na direção oposta para o 
curso do cabo. O lubrificante HF para cabos de arraste forma um 
revestimento denso suficiente para prevenir abrasão de deslizamento, 
que pode diminuir a vida útil das peças. 
 
O Lubrificante HF para Cabos de Arraste pode penetrar no cabo, 
porém não alcança os fios internos além de não diluir a graxa que foi 
colocada pelo fabricante do equipamento.

 
BENEFÍCIOS: 
 
• TCLP-SAFE – passa no EPA Toxicity Characteristic Leaching 

Procedure (TCLP), que reduz custo de manutenção. 
 
• EXCELENTE CAPACIDADE DE EXTREMA PRESSÃO E ANTI 

DESGASTE – estende significativamente a vida útil dos cabos e 
roldanas.  

 
• PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO – aditivos selecionados 

protegem contra desgaste e corrosão. 
 
• FORMULAÇÃO LIVRE DE CLORO – sem a utilização de 

produtos químicos que degradam a camada de ozônio. 
 
APLICAÇÕES: 
 
O Lubrificante HF para Cabos de Arraste pode ser usado para 
estender a vida útil de qualquer cabo de aço, incluindo Guinchos e 
Cabos de Arraste em Draglines; além de cabos usados em Guindastes 
e Escavadeiras de Mineração. 
 
É facilmente aplicado por sistemas automáticos ou manuais. O 
Lubrificante para Cabos de Arraste da Whitmore, seca rapidamente 
para um acabamento sem aderência.  
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
D-455 

 
Viscosidade Cinemática, (óleo base antes da adição de solvente) 
 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

783,000 
1,104 

 
D-455 

 
Viscosidade Cinemática, (produto completo, com solvente) 
 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C  

 
 

1,381 
59 

 
 

 
Viscosidade Saybolt 
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
 

6,700 
280 

 
Método 
Gardner  

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

 
8.100 

0.9736 
 
D-93 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C) Pensky-Martens 

 
250 (121) 

 
D-2783 

 
Extrema Pressão (Four-Ball) 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

250 
 
D-4172 

 
Desgaste em Quatri Esferas 
 Diâmetro da Calota, mm @ 40 kg 

 
 

0.50 
 
D-665 

 
Teste de Corrosão, Água Destilada 

 
Passa 

Os valores acima são médios. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção. 
 

  
EMBALAGENS 

Não retornáveis (Plástico ou Papelão) Tanques de Transporte 
de Metal Tambores Barricas Baldes 

    
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.  
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