AW 68
Високоякісна гідравлічна та компресорна олива без вмісту золи та
цинка
Высококачественное гидравлическое и компрессионное масло без
золы и цинка

UA

AW 68

Midland AW68 Hydraulic Oil високоякісна, гідравлічна та
компресорна олива без вмісту золи та
цинка. Виготовлена на базі
високоочищених мастил в поєднанні з
протизношувальними та
антикорозійними присадками, які
забезпечують високу температурну
стабільність.
Застосовується в будівельній техніці,
промислових верстатах і пресах,
компресорах ISO VG 46, 68 або 100.
Крім випадків, коли виробник
обладнання рекомендує використання
будь-якої спеціальної оливи.
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AW 68

Midland AW68 Hydraulic Oil –
высококачественное, не содержащие
цинка, беззольное, гидравлическое и
компрессионное масло. Изготовленно
на базе высокоочищенных масел в
сочетании с противоизносными и
антикоррозийными присадками,
обеспечивающие высокую
температурную стабильность
Применяется в строительной технике,
промышленных станках и прессах,
компрессорах ISO VG 46, 68 или 100.
Кроме случаев, когда производитель
оборудования рекомендует
использование какого-либо
специального масла.
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Переваги
• Завдяки високому індексу в'язкості дані оливи працюють в дуже широкому температурному
діапазоні
• Високотемпературна і термічна стабільність
• Хороша стійкість до окислення забезпечує подовжений термін роботи техніки
• Високі антикорозійні характеристики
• Чудові протизношувальні і протипінні властивості
• Високі низькотемпературні властивості
• Чудовий захист від утворень шламу і відкладень
• Підходить для компресорів з температурою стиснення до 220 ° C
• Не містить золи і цинку
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Преимущества
• Благодаря высокому индексу вязкости данные масла работают в очень широком
температурном диапазоне
• Высокотемпературная и термическая стабильность
• Хорошая устойчивость к окислению обеспечивает продленный срок работы техники
• Высокие антикоррозийные характеристики
• Превосходные противоизносные и противопенные свойства
• Высокие низкотемпературные свойства
• Превосходная защита от образований шлама и отложений
• Подходит для компрессоров с температурой сжатия до 220 ° C
• Не содержит золы и цинка

Пакування

Упаковка

Бочка 175 кг (201 л)

Бочка 175 кг (201 л)

Бочка 50 кг (58 л)

Бочка 50 кг (58 л)

Код на сайті | Код на сайте|

7612741086880

Технічні характеритстики

Технические характеристики

В'язкість cSt при 40°C

Вязкость cSt при 40°C

В'язкість cSt при 100°C

Вязкость cSt при 100°C

9.03

Індекс в'язкості (VI)

Индекс вязкости (VI)

107

Щільність при 15°C

Плотность при 15°C

0.869

Точка плинності °C

Точка текучести °C

-30

Точка займання °C

Точка воспламенения °C

220

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски
Гідравлічні оливи / Гидравлические масла
AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-69 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • DIN 51524-2 (HLP)
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HM), ISO 11158 (HM) • US Steel 136, 137
Офіційне представництво
компанія Мідланд Ойл Україна
midland.ua

Компресорні оливи / Компрессорные масла
DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAG, DAH)
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