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Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

HYDRAWAY HVXA 100

Zostal opracowany na potrzeby ukladów hydraulicznych pracujacych w trudnych warunkach. Olej ten charakteryzuje
sie szerokim zakresem temperatury pracy i bardzo dobrze sprawdza sie zarówno w warunkach surowej
skandynawskiej zimy, jak i w cieplejszych klimatach.

Specyfikacje:  DIN 51524 part III HVLP, Vickers V-104C

Olej hydrauliczny, ze wskazaniem do użytkowania na wolnym powietrzu

Niezawierajacy cynku olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego, o wysokim wskazniku lepkosci.

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty olej w
punkcie recyklingu lub równowaznym. Przechowywac produkt w zamknietych pomieszczeniach, w temperaturze z
zakresu od 5°C do 30°C. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i dostarczane na
żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

Olej nie zawiera popiolu, dzieki czemu eliminuje problemy zwiazane z zatykaniem filtrów. Zapewnia bardzo skuteczna
ochrone przed zuzyciem, co przyczynia sie do wydluzenia okresu eksploatacji podzespolów. Dzieki wysokiemu
wskaznikowi lepkosci, duzej odpornosci na scinanie i duzej stabilnosci oksydacyjnej produkt przez dlugi czas
zachowuje optymalna lepkosc w zmiennych warunkach pracy. Olej ten zapobiega powstawaniu szlamu w ukladach
hydraulicznych i charakteryzuje sie bardzo duza zdolnoscia do separacji wody i powietrza. Produkt miesza sie z
wiekszoscia olejów hydraulicznych, spelnia z zapasem wymagania czolowych producentów ukladów hydraulicznych
oraz pomyslnie przeszedl okreslone przez nich próby.
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temperatura krzepnięcia
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Charakterystyka
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