
Gulf Harmony ZF 32
BEZCYNKOWY, BEZPOPIOŁOWY OLEJ HYDRAULICZNY

Opis produktu
Gulf Harmony ZF 32 to bezpopiołowy, bezcynkowy i przeciwzużyciowy olej hydrauliczny o bardzo dobrych parametrach,
opracowany tak aby uzyskać maksymalne osiągi w układach hydraulicznych pracujących w średnio ciężkich oraz bardzo
ciężkich  warunkach.  Olej  Gulf  Harmony  ZF  32  jest  wytwarzany  z  wyselekcjonowanych  olejów  bazowych  oraz
bezpopiołowego pakietu dodatków przeciwzużyciowych, co redukuje znacznie negatywny wpływ na środowisko naturalne w
przypadku niezamierzonego uwolnienia oleju.
Wszystkie oleje Gulf Harmony ZF mają wyśmienitą stabilność termooksydacyjną, co pozwala istotnie zmniejszyć odkładanie
się osadów i lakierów oraz wydłużyć okresy wymiany oleju. Bardzo dobre własności antyzużyciowe wydłużają żywotność
pompy i innych komponentów systemu, co redukuje koszty jego użytkowania. Szybka demulgacja uniemożliwia formowanie i
stabilizowanie się emulsji.  Zaawansowana technologia bezpopiołowa zmniejsza oddziaływanie na środowisko. Specjalne
dodatki  antykorozyjne chronią  powierzchnie  komponentów wykonanych z  różnych metali  nawet  w obecności  wody w
układzie.  Zdolność  szybkiego  wypierania  powietrza  z  układu  zapobiega  zjawisku  kawitacji  zapewniając  długą,
bezproblemową  eksploatację  pompy.  Gulf  Harmony  ZF  są  kompatybilne  ze  wszystkimi  metalami  i  uszczelnieniami
używanymi powszechnie w układach hydraulicznych.
Gulf Harmony ZF są zalecane do pracy w systemach hydraulicznych pracujących w średnich i ciężkich warunkach, w
urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, także w aplikacjach wrażliwych pod kątem zanieczyszczenia środowiska. Oleje te
mogą być używane także w starszych modelach układów hydraulicznych, w których stosowane są srebrne i posrebrzane
komponenty.
Posiada aprobaty
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Spełnia normy
ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Cincinnati Lamb P-68

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 32
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 871
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 28.8-35.2 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >95
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >195°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-18°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 >3000 godz.
FZG A/8.3/90: Load Stage Fail DIN 51354-2 >11
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