Statoil HydraWay Bio Pa*
Zastosowanie

Charakterystyka

HydraWay Bio Pa jest zalecany do układów hydraulicznych
pracuj cych w bardzo szerokich zakresach temperatur od
-35° do +85°C, np. w le nictwie, gdzie wymagana jest
wysoka biodegradowalno przy zachowaniu doskonałych
parametrów technicznych.

HydraWay Bio Pa jest syntetycznym wyj tkowym
olejem hydraulicznym najwy szej jako ci opartym
na bazie polialfaolefin. Posiada doskonałe
własno ci w niskich i wysokich temperaturach.
Temperatura płyni cia wynosi poni ej –45°C. Jest
bardzo stabilny termicznie, dzi ki czemu mo na
wydłu y okresy mi dzy wymianami. Posiada nisk
g sto , wietn filtrowalno i łatwo uwalnia
powietrze, dzi ki czemu jest łatwo pompowalny.
Stosuj c HydraWay Bio Pa minimalizujemy ryzyko
kawitacji i pienienia. Produkt nie jest lepki
i zapewnia utrzymanie czysto ci w miejscu pracy.

Zalety
HydraWay Bio Pa posiada długi czas ycia serwisowego
zachowuj c przez cały czas doskonałe parametry
lepko ciowe. Zapewnia niskie pienienie
i zmniejsza ryzyko wyst pienia kawitacji. Mo e pracowa
w bardzo szerokim zakresie temperatur. Produkt jest
biodegradowalny, co zapewnia dobre rodowisko pracy.

Typowe warto ci
Parametr

Metody

Jednostki

ISO VG
G sto w 15 °C
Lepko w 40 °C
Lepko w 100 °C
Lepko w -30 °C
Lepko w -25 °C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu COC
Filtrowalno 1.2µ
Test FZG A/8 - 3/90

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 93
"CETOP"
CEC-L-07-A-95

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

Sposób post powania
z produktem
22
882
20,1
4,8
1450
171
-48
178
104
-

32
895
30,1
6,6
1950
182
-54
200
104
11

46
906
41,7
8,4
3600
2100
184
-45
219
104
11

-

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 part 2
VDMA HEES 64, (SS 155434 BV46 i BV 32)
Vickers I 286 S, V 104 C
Norba 94*12*12
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.
31-476 Kraków, Lubla ska 38.

rodowisko
Biodegradowalno :
Gotowo do biodegradacji wg
OECD 301 F and CEC-L-33-A-93

Tel/fax
fax

+48 12 415 7000
+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

