
Statoil HydraWay HVXA 15* 
 

 
Zastosowanie 
 

Charakterystyka 

HydraWay HVXA 15 jest zaprojektowany do układów 
hydraulicznych pracuj�cych w trudnych warunkach. Olej 
�wietnie pracuje w szerokim zakresie temperatur zarówno 
skandynawskiej zimy, jak i w gor�cych klimatach. 
 
Zalety 
 
HydraWay HVXA 15 spełnia i przewy�sza wymagania 
u�ytkowników wielorakich zaawansowanych układów 
hydraulicznych pracuj�cych na zewn�trz przy zmiennej 
temperaturze. Dzi�ki stosowaniu HydraWay HVXA 15 nie 
zdarzaj� si� przypadki zatykania filtrów, co powoduje 
lepsz� powtarzalno�� pracy układów. Czas �ycia 
serwisowego oleju jest wydłu�ony, dzi�ki temu mo�na 
tak�e wydłu�y� przebiegi mi�dzy wymianami. 

HydraWay HVXA 15 jest zbudowany z wysoko 
rafinowanej bazy olejowej. Olej jest bezpopiołowy, 
st�d nie zdarzaj� si� problemy z zatykaniem filtrów. 
Zapewnia doskonał� ochron� przeciwko zu�yciu, 
co zapewnia długi czas prawidłowego funkcjonowania 
współpracuj�cych cz��ci 
Ze wzgl�du na wysoki wska�nik lepko�ci, wysok� 
odporno�� na �cinanie i wysok� stabilno�� 
termiczn�, HydraWay HVXA 15 zapewnia 
niezawodne smarowanie w szerokim zakresie 
temperatur pracy i w długim czasie u�ytkowania. 
Zapewnia czysto�� zbiorników układów, dzi�ki temu, 
�e nie powoduje wytr�cania osadów. Doskonale 
odseparowuje wod� i szybko uwalnia powietrze. 
Zawiera pakiet dodatków przeciwdziałaj�cych korozji.  
HydraWay HVXA 15 jest mieszalny z wi�kszo�ci� 
olejów mineralnych i przewy�sza wymagania 
wiod�cych producentów nowoczesnych układów 
hydraulicznych. 

 
 

Typowe warto�ci 
 

   Sposób post�powania z produktem 

 
ISO VG 
G�sto�� w 15 °C 
Lepko�� w 40 °C 
Lepko�� w 100 °C 
Lepko�� w -30 °C 
Wska�nik lepko�ci 
Temperatura zapłonu COC 
Temperatura płyni�cia 
Filtrowalno��  
Test FZG A/8 - 3/90 

Metody 
- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 92 
ASTM D 97 
Cetop 
CEC-L-07-A-95 

Jednostki 
- 
kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 
mm²/s 
- 
°C 
°C 
ml/cm² 
FLS 

 
15 
857 
15.0 
3.8 
1600 
149 
180 
-39 
104 
10 
 

 
- 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. 

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. 
 

 
Testy i aprobaty 

 
DIN 51524 HVLP, 
Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104 C 

 
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. 
 


