Statoil Hydraulic Super
Zastosowanie

Charakterystyka

Oleje Hydraulic Super przeznaczone s do stosowania
w obci onych układach hydrauliki pojazdów
mechanicznych, maszyn budowlanych i rolniczych,
pracuj cych w szczególnie trudnych warunkach
eksploatacyjnych oraz przy zmiennych temperaturach
otoczenia - mog by stosowane przez cały rok, zarówno
latem, jak i zim .

Oleje Hydraulic Super s wielosezonowymi olejami
hydraulicznymi. Skomponowane zostały na
wysokojako ciowej mineralnej bazie olejowej
z odpowiednio dobranym pakietem dodatków
uszlachetniaj cych.
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Wska nik lepko ci
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Temperatura płyni cia, °C
Temperatura zapłonu, °C
Działanie koroduj ce w temp. 100°C w ci gu 3 godzin na płytkach
miedzi
Punkt anilinowy °C
Odporno na emulgowanie Czas rozdziału emulsji z wod w temp.
54°C
Własno ci przeciwzu yciowe - rednia rednica skaz kulek (d), mm
Zdolno

oleju do wydzielania powietrza w temp. 50°C, min
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METODA BADA

PN-76/C-04147
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PN-79/C-04174

G sto w 20°C, g/ml
0,868 0,873 0,879 0,883 PN-EN ISO 3675:2004
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
ISO: L-HV, DIN 51524 cz. III: HVLP, AFNOR NF E 48-603 (HM), WT-34/2001/STATOIL
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

