
Gulf Harmony HVI 22
OLEJ HYDRAULICZNY O WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI (HIGH VISCOSITY INDEX)

Opis produktu

Olej Gulf Harmony HVI 22 jest najwyższej jakości antyzużyciowym olejem hydraulicznym, zaprojektowanym do pracy w bardzo szerokim
zakresie temperatur lub w układach, w których wymagane są małe zmiany lepkości wraz z temperaturą. Gulf Harmony HVI 22 jest
formułowany  z  najwyższej  jakości  parafinowych  baz  olejowych,  polimerów  wysoce  odpornych  na  ścinanie  i  zaawansowanego
technologicznie pakietu dodatków, tak aby sprostać wymaganiom systemów hydraulicznych najnowszych konstrukcji. Olej Gulf Harmony
HVI 22 zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i antykorozyjną, a sam jest bardzo odporny na degradację oksydacyjną. Produkt
ten wykazuje  bardzo niskie  pienienie,  szybką demulgację  z  wody i  wypieranie  powietrza  z  ich objętości.  Gulf  Harmony HVI  22
przewyższa swoimi właściwościami wymagania stawiane przez powszechne normy przemysłowe, np. DIN 51524 cz. 3 HVLP, AFNOR NFE
48-603 (HV) i ISO 11158 HV, a także przez głównych producentów systemów hydraulicznych, jak: Poclain, Hitachi, Cincinnati Lamb,
Eaton i Denison.

Gulf Harmony HVI 22 posiada wyjątkowe własności przeciwzużyciowe, czego rezultatem jest istotne wydłużenie żywotności elementów
układów hydraulicznych, a co za tym idzie redukcja kosztów ich utrzymania. Bardzo wysokie wskaźniki lepkości zapewniają łatwy start
układu w niskich temperaturach i  bardzo dobrą ochronę w szerokim zakresie temperatur. Bardzo wysoka odporność na ścinanie
powoduje utrzymanie lepkości w czasie nawet w warunkach bardzo wysokich obciążeń w trakcie pracy. Stabilność termooksydacyjna
zapobiega tworzeniu się osadów i lakierów na powierzchni układów hydraulicznych, a odpowiednio dobrane inhibitory chronią przed ich
korozją, nawet gdy ich elementy wykonane są z metali kolorowych i pracują w wilgotnej atmosferze. Szybkie wypieranie powietrza z
oleju zapobiega zjawisku kawitacji na pompach, wydłużając czas ich bezawaryjnej pracy. Gulf Harmony HVI 22 jest kompatybilny z
powszechnie używanymi uszczelnieniami.

Olej Gulf Harmony HVI 22 jest zalecany do pracy w układach hydraulicznych i przenoszenia mocy przeznaczonych do pracy w bardzo
szerokim zakresie temperatur oraz w hydraulicznych układach sterowania, w których stabilność lepkości oleju decyduje o dokładności
operacji. Polecany jest do pracy, m.in. w podnośnikach hydraulicznych, windach, dźwigach, koparkach, ładowarkach, itp., pracujących w
bardzo zmiennych warunkach zewnętrznych.

Spełnia normy
ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 22
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 859
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 19.8-24.2 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >150
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >175°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-39°C
Test na rdzewienie ASTM D665A/B Zdany
Demulagacja z wody @ 54°C ASTM D1401 Zdany
Charakterystyka pienienia sekw. I, II. III ASTM D892 Zdany
TOST (Turbine Oil Stability Test) ASTM D943 ---
FZG A/8.3/90: Load Stage Fail DIN 51354-2 ---
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