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MONTANA HYPER GREASER, COTTON – NLGI-00 

 

 

MONTANA HYPER GREASER, COTTON de consistência NLGI 00 é uma 

graxa composta por óleo básico mineral e sabão metálico de Lítio de 

consistência semifluida.  

 

Contendo um pacote de aditivo específico contra corrosão e oxidação, 

MONTANA HYPER GREASER, COTTON possui uma formula balanceada de 

lubrificantes sólidos para proporcionar excelente desempenho no processo de 

colheita do algodão com excepcional aderência e ótima capacidade de suportar 

cargas. 

 

MONTANA HYPER GREASER, COTTON é altamente estável a oxidação e 

possui uma ótima capacidade de suportar a ação da agua sem perder a sua 

eficácia. 

 

Além das características acima, singulares, MONTANA HYPER GREASER, 

COTTON proporciona períodos extensos entre uma e outra lubrificação. É 

indicado para aplicação em fusos de colhedoras de algodão, sistemas 

centralizados, redutores, correntes de transmissão e outros sistemas ou 

equipamentos assemelhados. Sua faixa de temperatura de trabalho é de -30° a 

130° C. 

Os períodos de lubrificação são dados com base em especificações de cada 

fabricante de equipamento agrícola ou industrial, devendo ser consultados nos 

manuais dos próprios equipamentos.  
 

A cor verde nesta graxa é dada pelo seu corante Vermelho claro com o 

objetivo da sua visualização durante as operações de colheita.  
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Graxa grau NLGI 00 

 

 

CARACTERISTICAS TÍPICAS 

 

 

Ensaios Método Resultado 

Penetração trab. (60x) a 25 °C, mm/10 NBR 11345 289 

Separação do óleo, % NBR 14657 1,35 

Ponto de Gota, °C NBR 6564 96 

Cor Visual Vermelha 

Textura Visual Lisa/Macia 

Corrosão em Lâmina de Cobre (3 h, 100 °C) NBR 14359 1b 

Visc. Óleo básico 40 °C, cSt  NBR 10441 43 
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