
Gulf Harmony Synth 68
WYSOKIEJ JAKOŚCI W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ HYDRAULICZNY

Opis produktu

Gulf Harmony Synth 68 jest najwyższej klasy, w pełni syntetycznym, bezpopiołowym olejem hydraulicznym zaprojektowanym tak, aby spełniać wymogi
większości nowoczesnych układów hydraulicznych używanych w przemyśle i transporcie. Olej ten jest przyjazny środowisku. Gulf Harmony Synth 68
jest formułowany z użyciem nowoczesnych dodatków przeciwzużyciowych i bazowych olejów syntetycznych, w taki sposób, aby zapewnić wyjątkową
ochronę  elementów systemu i  jednocześnie,  aby  zminimalizować  negatywny  wpływ na  środowisko  w  przypadku incydentalnego  uwolnienia  do
środowiska. Olej Gulf Harmony Synth 68 przewyższa swoimi własnościami wymagania globalnych standardów przemysłowych, takich jak: DIN 51524 cz.
2-HLP, AFNOR NFE 48-603 (HM) oraz ISO 11158 HM.

Wszystkie oleje serii Gulf Harmony Synth posiadają bezkonkurencyjną stabilność termooksydacyjną, co redukuje istotnie formowanie się osadów,
poprawia osiągi pompy i zaworów oraz pozwala na wydłużenie okresów wymian oleju i filtrów. Wyjątkowe własności przeciwzużyciowe skutkują
przedłużeniem żywotności pompy i oszczędnościami kosztów obsługi, a wysoki wskaźnik lepkości pozwala na zmniejszenie zmian lepkości w szerokim
zakresie temperatur. Bardzo dobra demulsyfikacja pozwala na szybszą separację wody i zapobiega tworzeniu się emulsji. Specjalne inhibitory korozji
zabezpieczają elementy układu zbudowane z różnych metali przed negatywnym wpływem wilgoci obecnej w systemie. Szybkie wypieranie powietrza
minimalizuje  ryzyko  kawitacji  w  pompie  i  zabezpiecza  układ  przed  uszkodzeniem.  Gulf  Harmony  Synth  wykazują  bardzo  wysoką  stabilność
hydrolityczną, także w obecności metali kolorowych (szczególnie stopów miedzi). Oleje te są kompatybilne z powszechnie używanymi uszczelnieniami.

Gulf Harmony Synth są zalecane do użytku w najbardziej wymagających układach hydraulicznych, pracujących w bardzo wysokich ciśnieniach i
obciążeniach,  także w aplikacjach,  w których istnieje  ryzyko wycieku oleju  do środowiska.  Szczególnie  nadają  się  do układów narażonych na
odkładanie się osadów przy zastosowaniu zaworów solenoidalnych, siłownikowych (servo) lub proporcjonalnych, które mają słabą tolerancję na
zanieczyszczenia ze względu na zaawansowane sterownie numeryczne. Oleje stosuje się w układach z pompami zębatymi, łopatkowymi i tłokowymi.
Można je stosować także do ogólnego smarowania maszyn w przypadku, gdy zalecane są oleje hydrauliczne typu AW (przeciwzużyciowe) oraz w
starszych typach pomp hydraulicznych z posrebrzanymi lub srebrnymi częściami.

Spełnia normy
ISO 1158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 68
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 832
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 61.2-74.8 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >125°C
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >195°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-45°C
Test na rdzewienie ASTM D665A/B ---
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 ---
Kod produktu: 3698 Data wydania: 2012-07-02 Data zastąpienia: 2011-12-12 Wersja: 3


