
HYDRAWAY BIO SE 22 jest wytwarzany z biodegradowalnego syntetycznego oleju bazowego. Olej bazowy nadaje
doskonale wlasciwosci w niskich i wysokich temperaturach. Olej ten jest calkowicie odporny na scinanie. Bardzo duza
stabilnosc oksydacyjna zapewnia duza trwalosc i przeklada sie na zmniejszenie wymaganej czestotliwosci wymiany.
Dzieki duzej zdolnosci do filtracji i separacji powietrza oraz malej gestosci olej latwo sie pompuje. Minimalizuje to
ryzyko kawitacji i pienienia. HYDRAWAY BIO SE 22 nie „zanieczyszcza” maszyn. Charakteryzuje sie bardzo
szerokim zakresem temperatury pracy i ma wlasciwosci minimalizujace ryzyko kawitacji i pienienia. Wlasciwosci
technologiczne i srodowiskowe oleju czynia go szczególnie odpowiednim do maszyn lesniczych i przetwórczych.

Dane charakterystyczne

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

HYDRAWAY BIO SE 22

HYDRAWAY BIO SE 22 jest zalecany do ukladów hydraulicznych pracujacych w temperaturach z szerokiego
zakresu. Ten olej hydrauliczny szczególnie dobrze sprawdza sie w lesnictwie, gdzie wymagane jest stosowanie
produktów biodegradowalnych i zapewniajacych uzyskiwanie wysokich osiagów.

Specyfikacje:  DIN 51524 part 2, SS 155434, VDMA HEES 46, Vickers 1 286 S /  V 104 C, Norba 94*12*12, FZG load
stage 12

Biodegradowalny olej hydrauliczny

HYDRAWAY BIO SE 22 to zapewniajacy uzyskiwanie bardzo wysokich osiagów olej hydrauliczny na bazie estrów.

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. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

Lepkość w temperaturze 100°C
-

temperatura krzepnięcia

Gęstość w temperaturze 15°C

Lepkość w temperaturze 40°C

ISO 2909

Wartość

5.0

Charakterystyka

°C

-47

mm²/s
22.0

kg/m3

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

ISO 3104

Jednostki

mm²/s
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