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VORTEX™ 

GRAXA DE ACOPLAMENTO      
A Graxa de Acoplamento Vortex ™ da Whitmore é uma graxa 

espessa de polímero de lítio espessada especificamente 
formulada para lubrificação a longo prazo de engates 
mecânicos engraxados, incluindo dentado de engrenagem, 
tipo de corrente e projetos de grade de aço. O Vortex ™ pode 
ser usado em acoplamentos de qualquer tamanho e em alta 
velocidade. 

 
Os resultados do teste centrífugo de alta velocidade (ASTM D-

4425) mostraram que o espessador duplo usado no Vortex ™ 
permite uma separação de óleo minúscula mesmo a 15.000 
rpm. A separação do óleo é a principal causa da falha do 
lubrificante nos acoplamentos. 

 
Aditivos robustos antidesgaste e de pressão extrema em 

combinação com um fluido de alta viscosidade garantem 
proteção contra desgaste abrasivo que é gerado pelo 
movimento de fricção de baixa amplitude e alta frequência, 
comum aos acoplamentos industriais. 

 
O Vortex ™ pode ser usado para lubrificar buchas de movimento 
lento e muito carregadas, especialmente onde existe 
contaminação da água. Também é recomendado para dispositivos 
de lubrificação de cabo de aço pressurizado. O calor suplementar 
pode ser necessário para facilitar o bombeamento em 
temperaturas abaixo do congelamento. Não use em rolamentos de 
corpos rolantes (rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, etc.) 
sem primeiro consultar o Departamento de Serviços Técnicos da 
Whitmore em 972-771-1000, ext. 274. 
 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• TEMPO DE INATIVIDADE REDUZIDO - nenhum tempo de 

inatividade não programado devido a falhas na lubrificação. 
 
• MANUTENÇÃO - sem vazamento de óleo, mesmo onde as 

vedações são imperfeitas. 
 
• LONGA VIDA - a vida útil prolongada da graxa proporciona uma 

medida extra de segurança e reduz o trabalho de 
manutenção. 

 
• TODOS OS ACOPLAMENTOS - um produto pode ser usado 

para todos os tamanhos e velocidades, incluindo áreas de 
contaminação da água. 

 
• GAMA DE TEMPERATURA - Utilizável de -20 ° F a 300 ° F (-30 

a 150 ° C) 
 
APICAÇÕES: 
 
Use o Vortex ™ em todos os tamanhos de acoplamentos de 
engrenagem, corrente e grade, onde a graxa é o lubrificante 
recomendado. Os fabricantes típicos incluem Fast, Koppers, 
Lovejoy, Falk, TB Wood e Browning. O Vortex ™ pode ser usado 
em todas as velocidades encontradas em aplicações industriais e 
também na presença de água e vapor. Também adequado para 
buchas de movimento lento e cabos de aço engraxados. O Vortex 
™ atende aos requisitos da AGMA CG-1, CG-2 e CG-3 para o 
acoplamento de graxa. 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Grau  1 
D-217 Penetração, Trabalhada 315-345 
D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 480 (249) 
D-445 Viscosidade Cinemática (Óleo Base) 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
390 

28 
Método 
Gardner 

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

7,48 
0,89 

D-2509 Carga Timken OK, lb >40 
D-2596 Four Ball EP 

 Ponto de Solda, kg 
 Índice de desgaste, kg 

 
315 

46 
D-2266 Desgaste por Quatro Esferas, Diâmetro da Cicatriz, mm 0,50 
D-4049 Borrifagem de Água, % Perda (Padrão 40 psi, 5 min., 

100°F) 
2,9 

D-1743 Teste de Desgaste Passa 
D-4048 
(Modificado) 

Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

1B 

  
Faixa de Temperatura Utilizável, °F (°C) 

 
-20 (-30) a 300 (150) 

D-4425 Separação do Óleo, Método Kopper, K36 @ 24 h, % 
Perda 

<1 

D-942 Estabilidade de Oxidação, psi drop <5 
 Tipo de Espessante Lítio e Polímero 

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

FICHA TÉCNICA 
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EMBALAGENS 

Tambores Barricas Baldes Cartuxos 
50 por caixa 

     
 
 
 
 
 
 

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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