
De oplossing voor 
optimaal onderhoud 
van rails, wissels, 
wielen en wielflenzen

n  Speciale high tech railsmeermiddelen
n  Beter, veiliger en betrouwbaarder
n  Efficiënt en effectief in gebruik
n  Minder slijtage, geluid en stilstand
n  Minder kosten en meer comfort
n  Beter voor het milieu



Alles op smeertechnisch gebied 
voor de trein, tram en metro
Voor het beste resultaat onder 
alle weersomstandigheden
Veiligheid, beschikbaarheid en continuïteit. Drie essentiële onderwerpen voor alles wat te maken heeft met de railinfrastructuur. 
Onderhoud speelt daarin een grote rol. En dat is waar Van Meeuwen aan bijdraagt. Met speciaal geselecteerde en 
ontwikkelde smeermiddelen van de allerhoogste kwaliteit. Smeermiddelen die zorgen voor minder slijtage, storingen, stilstand, 
milieuvervuiling en geluidsoverlast. Met of zonder efficiënte en effectieve automatische smeersystemen. In samenwerking met 
speciaalleverancier Lubcon uit Duitsland en aansprekende referenties over de hele wereld. Lees verder over drie topproducten.
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Biologisch afbreekbaar speciaalvet 
voor wielflens- en railflanksmering

Lubcon Sintono Terra SK-RE DB
n  Zwaar belastbaar. De synergetisch werkende 

additieven voorkomen metaal- op metaal 
contact in grenssmeercondities waardoor 
wrijvingsverlaging en slijtagevermindering bij zeer 
hoge oppervlaktedrukken wordt gerealiseerd 

n  Bevat geen vaste smeerstoffen: Hierdoor 
uitstekend verpompbaar in automatische 
smeersystemen en versproeibaar binnen een 
breed temperatuurgebied

n  Ook bij lage temperaturen en hoge snelheden
n  Reduceert het geluidsniveau
n  Zeer goed bestand tegen karnen en kneden
n  Zeer goede hechting en waterbestendigheid
n  Minder vervuiling van voertuigen, het milieu en 

minder brandgevaar
n  Snel biologisch afbreekbaar volgens 
 OECD 301 & CEC-L-33-A-93
n  Speciaal ontwikkeld voor wielflenzen 

en railflanken in stationaire en on-board 
railsmeerinstallaties

n  Goedgekeurd door DB (Deutsche Bahn)

Biologisch afbreekbare pasta  
voor railkopconditionering

Lubcon Sintono Terra HLK
n  Speciale metaaladditieven zorgen voor een 

hoge mate van bescherming van railkop-
oppervlakken (TOR)

n  In het bijzonder in bochten
n  Goede hechting en waterbestendigheid
n  Goede verpompbaarheid bij lage temperaturen
n  Geen nadelige invloed op de 

remeigenschappen
n  Sterke afname (tot wel 100%) van het piepen 

en krijsen in de nauwste bogen
n  Biologisch snel afbreekbaar
n  Hoge weerstand tegen veroudering
n  Hoge mate van geluidsreductie zonder de 
 rem-efficiency te beïnvloeden
n  Speciaal ontwikkeld voor railkop-conditionering
n  Goedgekeurd door DB (Deutsche Bahn)

Biologisch afbreekbaar 
wisselsmeermiddel

Lubcon Terrasol 100 SWA
n  Speciaal ontwikkeld voor smering van wissels 

in milieukritische gebieden, zelfs voor de meest 
gevoelige ecosystemen

n  Zeer goede hechting en smerende werking bij 
extreem hoge belastingen

n  Ook bij zeer lage temperaturen
 (vanaf -20 tot +140° Celsius)
n  Waterbestendig 
n  Hoge weerstand tegen oxidatie
n  Goede bescherming tegen corrosie
n  Penetreert sterk en trekt geen vuil of stof aan
n  Reinigende werking
n  Eenvoudig aan te brengen met een speciaal 

ontwikkeld mobiel en handzaam smeersysteem
n  Geschikt voor smering, reiniging en conservering 

van alle railwissels voor trein, tram en metro 
n  Voor glijplaten, geleidingen, blokkeerinrichtingen 

en draadstangen
n  Vergeleken met conventionele oliën kan de 

nasmeerinterval aanzienlijk worden verlengd


