
Gulf Harmony HLPD 46
WYSOCE DETERGENCYJNY, BEZPOPIOŁOWY OLEJ HYDRAULICZNY

Opis produktu
Olej Gulf Harmony HLPD 46 to chroniący przed zużyciem olej hydrauliczny bezpopiołowy typu detergencyjnego, opracowany
specjalnie dla układów hydraulicznych obrabiarek, mobilnych układów hydraulicznych oraz napędów sprzęgłowych, gdzie
można  spodziewać  się  niewielkiego  zanieczyszczenia  wodą.  Olej  Gulf  Harmony  HLPD  46  został  skomponowany  ze
specjalnymi detergentami i dyspersantami w celu uniknięcia problemów z blokowaniem się zaworów spowodowanym przez
zanieczyszczenie oleju syntetycznymi i/lub półsyntetycznymi płynami chłodzącymi na bazie wody. Olej Gulf Harmony HLPD
46 zapewniaj nadzwyczajne właściwości ochrony przed zużyciem, stabilność termooksydacyjną, ochronę przed rdzewieniem
i korozją, kontrolę spieniania oraz gwałtowne wypieranie powietrza a także przekracza wymagania w zakresie wydajności
ustalone w klasyfikacji oleju hydraulicznego HLDP oraz specyfikacji 6721 Daimler DBL.
Specjalne właściwości detergencyjne i dyspersyjne olejów z serii Gulf Harmony HLPD zapewniają łagodne funkcjonowanie
układów  hydraulicznych  poprzez  zminimalizowanie  tworzenia  się  lepkich  pozostałości  i  osadów.  Doskonała  zdolność
emulgowania wody zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układów hydraulicznych nawet w przypadku zanieczyszczenia
oleju niewielkimi ilościami wody. Nadzwyczajne własności ochrony przed zużywaniem się pomagają zredukować zużycie
mechanicznych komponentów. Wysoka odporność na utlenianie oraz rozkład termiczny kontrolują tworzenie się szlamu i
osadu oraz poprawiają żywotność. Ronę przez korozją w uciążliwych warunkach eksploatacji.
Oleje Gulf Harmony HLPD są zalecane do układów hydraulicznych obrabiarek, w których istnieje prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia oleju płynami chłodzącymi na bazie wody oraz mobilnych układów hydraulicznych i napędów sprzęgłowych,
w  których  można  spodziewać  się  niewielkiego  zanieczyszczenia  wodą.  Ponadto,  do  układów  hydraulicznych  w
zastosowaniach przemysłowych i mobilnych w których występują koła zębate, pompy skrzydełkowe i tłokowe, tam gdzie
zlecane jest stosowanie oleju ochraniającego przed zużywaniem się.
Spełnia normy
DIN 51524/2 HLPD classification of hydraulic oils, Daimler DBL 67211

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 46
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 878
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 41.4 – 50.6 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >95
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >185°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-15°C
Dispersancy strip test DB.LA.4.042 65
Test na rdzewienie stali DIN 51585 0-B
Test na korozję miedzi DIN 51759 - 100A3 1A
Timken OK Load ASTM D2782 65 lb
TOST (Turbine Oil Stability Test) ASTM D943 >3500 godz.
FZG A/8.3/90: Load Stage Fail DIN 51354-2 >12
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