
Statoil HydraWay HVX 
 

Zastosowanie 
 

Charakterystyka 

 
Oleje HydraWay HVX maj� szerokie zastosowanie 
w przemy�le, transporcie, budownictwie, rolnictwie. 
Oleje te zalecane s� szczególnie do układów 
hydraulicznych na urz�dzeniach mobilnych oraz 
w układach pracuj�cych w warunkach du�ych ró�nic 
temperatur. 
 
Zalety 
 
Oleje HydraWay HVX zaprojektowano do 
zaawansowanych układów hydraulicznych pracuj�cych 
w zmieniaj�cych si� temperaturach. Produkt zapewnia 
ochron� przed zu�yciem współpracuj�cych cz��ci 
i bezproblemow� prac� 
 

 
Oleje HydraWay HVX to najwy�szej klasy oleje 
hydrauliczne produkowane z gł�boko rafinowanych 
parafinowych olejów bazowych i odpowiednio dobranego 
pakietu dodatków uszlachetniaj�cych. Zawieraj� dodatki 
zapobiegaj�ce utlenianiu si� oleju, zapewniaj�ce bardzo 
dobr� ochron� przed rdzewieniem i korozj�, 
zapobiegaj�ce nadmiernemu pienieniu si� oleju. Dodatek 
ZDDP (ditiofosforan cynku) chroni�cy pracuj�ce elementy 
przed zu�yciem mechanicznym. Charakteryzuj� si� 
ponadto bardzo dobr� filtrowalno�ci� i stabilno�ci� 
hydrolityczn�, posiadaj� bardzo wysokie wska�niki 
lepko�ci, dzi�ki czemu mog� by� stosowane w układach 
hydraulicznych pracuj�cych w warunkach du�ych ró�nic 
temperatur. 

 

TYPOEW PARAMERTY 32 46 68 METODA BADA� 

Lepko�� kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 32 46 68 PN-EN ISO 3104:2004 

Wska�nik lepko�ci 170 160 PN-79/C-04013 

Temperatura płyni�cia, °C -33 -30 -29 PN-83/C-04117 

Temperatura zapłonu, °C 195 200 215 PN-EN ISO 2592:2002 

Działanie koroduj�ce w temp. 100°C w ci�gu 3 godzin na płytkach miedzi 1 PN-85/C-04093 

Punkt anilinowy °C 90 PN-82/C-04028 

Odporno�� na emulgowanie Czas rozdziału emulsji z woda w temp. 54°C 60 PN-86/C-04065 

Własno�ci przeciwzu�yciowe - �rednia �rednica skaz kulek (d), mm 0,50 PN-76/C-04147 

Zdolno�� oleju do wydzielania powietrza w temp. 50°C, min 7 10 PN-79/C-04174 

G�sto�� w 20°C, g/ml 0,868 0,873 0,879 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 
 
DIN 51524 III: HVLP, ISO L-HV 
Denison HF-O, HF1, HF2 (App. No: 196), 
Poziom jako�ci: Vickers M-2950-S (Mobile equipment), Vickers I-286-S3 (Industrial Equipment),  
Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, ANFOR NF E 48603, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, David Brown S1.53.101, 
Lee Norse, Swedish Hydraulic Standard, US Steel 126/127 
CETOP RP91H, WT-54/2001/STATOIL 

 
Dalsze informacje: 
Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

31-476 Kraków, Lubla�ska 38.  
Tel/fax  +48 12 415 7000 
fax  +48 12 415 7100 

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 


