
PINNACLE® MARINE GEAR 
220

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pinnacle Marine Gear 220 é um lubrificante para
engrenagem, totalmente sintético, formulado com
polialfaolefinas e diésteres

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Pinnacle Marine Gear 220 proporciona:

• Excelente estabilidade térmica e à oxidação
proveniente dos óleos básicos sintéticos

• Excelente proteção de rolamentos e
engrenagens associada a compatibilidade
com o cobre - protegendo contra a formação de
micropitting resultante de fadiga por stress, como
demonstrado no teste FZG em temperaturas
elevadas. 

• Melhor eficiência da engrenagem, economia
de energia, menor desgaste e temperaturas
operacionais mais baixas, resultante do baixo
coeficiente atrito, quando comparado com produtos
formulados com óleos básicos minerais.

• Intervalos de troca estendidos - Fornece maior
vida útil do lubrificante, custos de manutenção
reduzidos e menor descarte de óleo usado.

• Ampla gama de compatibilidade - tanto com
lubrificante para engrenagens EP e R&O formulados
com óleos básicos minerais quanto sintético à base
de PAO.

CARACTERÍSTICAS
Pinnacle Marine Gear 220 oferece excelente
estabilidade à oxidação a temperaturas elevadas, troca
de óleo estendida e excelente proteção contra o
desgaste de mancais planos, rolamentos, engrenagens
abertas e fechadas.

APLICAÇÕES
Pinnacle Marine Gear 220 é recomendado para mancais
planos, rolamentos, engrenagens abertas e fechadas
operando em altas temperaturas. Pode ser aplicado por
sistema de banho, pulverização ou sistema de
circulação. É especialmente direcionado para a
lubrificação de engrenagens de purificadores e
engrenagens de redução.

Pinnacle Marine Gear 220 é aprovado:

• Principais fabricantes de purificador, 
transmissões e acoplamento 
— Alfa-Laval
— Lohman-Stolterfoht
— Ortlinghaus
— Rolls Royce Marine
— Westfalia

Pinnacle Marine Gear 220 atende:

— AGMA 250.04 (5EP)
— U.S. Steel 224
— DIN 51517/3
Produto(s) fabricado(s) na Europa.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Pinnacle® Marine Gear  — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Grau ISO Método 
ASTM 220

Código do Produto - 719401
Código da FISPQ - 30930
Cor - L 1,0
Densidade a 15ºC, kg/L D4052 0,89
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

220
22,7

Índice de Viscosidade D2270 126
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 250
Ponto de Fluidez, ºC D97 -45
Corrosão de cobre, 24h a 121ºC - 1b
Teste FZG (A/8,3/90), estágio ruptura de carga - >12
Teste FZG de coloração cinza, estágio ruptura de carga - >10
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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