
Gulf Harmony ZF-HVLPD 46 
DETERGENTOWY, BEZCYNKOWY OLEJ HYDRAULICZNY 

Opis produktu: 
 
Gulf Harmony ZF-HVLPD 46 (bezcynkowy) jest pierwszorzędnej jakości olejem hydraulicznym (tak zwanym „detergentowym i 
bezcynkowym” olejem hydraulicznym) stanowiącym mieszankę materiałów bazowych o wysokiej jakości i dobranych dodatków, 
stworzonym głównie, aby spełniać rolę wysokowydajnego, antyzużyciowego oleju hydraulicznego.  
 
Gulf Harmony ZF-HVLPD 46 jest odpowiedni do zastosowania w większości nowoczesnych układów hydraulicznych, w skład 
których wchodzą pompy o bardzo różnorodnych konstrukcjach (pompy łopatkowe, pompy z tłokiem osiowym, pompy zębate i inne 
rodzaje pomp i silników hydraulicznych), pracujące przy ciśnieniu oleju w zakresie od 70 do 350 barów. Wyjątkowa jakość tego oleju 
jako detergentowego oleju hydraulicznego (o właściwościach myjących) sprawia, że Gulf Harmony ZF- HVLPD 46 nadaje się 
szczególnie do różnorodnych zastosowań, w przypadku których odprowadzanie skroplonej pary wodnej jest utrudnione. Należy 
sprawdzić, czy producent danej pompy zaleca stosowanie tego rodzaju oleju. Bezcynkowy olej Gulf Harmony ZF-HVLPD 46 jest 
zalecany dla urządzeń hydraulicznych, w których należy stosować antyzużyciowe oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości ze 
względu na ciężkie warunki pracy w ekstremalnych temperaturach oraz jeżeli występuje ryzyko wejścia w reakcję chemiczną z 
metalami występującymi w układzie, takimi jak srebro. 
 
Olej Gulf Harmony ZF-HVLPD 46 będzie pracował w warunkach występowania wody (maksymalnie do 2%) i jest odpowiedni dla 
prawie wszystkich rodzajów pomp. Olej ten posiada bardzo wysoką stabilność utleniającą, doskonałe właściwości przeciwdziałające 
pienieniu się i zapewnia większą trwałość oleju i instalacji hydraulicznej.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości: Rodzaj testu: Typowe wartości: 
Klasa lepkości ISO ISO 3448 46 
Gęstość @ 15°C ASTM D4052 871 kg/m3 

Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 41.4 – 50.6 mm2/s (cSt) 
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 9.0 mm2/s (cSt) 
Index lepkości ASTM D2270 >150 
Punkt zapłonu (COC) ASTM D92 >200°C 
Punkt płynięcia ASTM D97 <-36°C 
Liczba kwasowa (TAN) ASTM D974 0.25 mgKOH/g 
Wypieranie powietrza @ 50°C  ASTM D1401 <10 minut 
Charakterystyka pienienia: 
Sekwencja I, max. 150/0 ml 
Sekwencja II, max. 75/0 ml 
Sekwencja III, max. 150/0 ml 

ASTM D892  
0/0 ml 
0/0 ml  
0/0 ml 

Specyfikacje: 
Spełnia normy:   DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4-L-HV, AFNOR NFE 48-603, Daimler DBL 6721 

Kod produktu: 3687 Data wydania:  02/07/2012  Zastępuje:  12/12/2011  Numer wersji: 02 


