
MV-AW 22 [15–32]

MV-AW 22 [15–32]  
Високоефективна 
мультів'язкостна гідравлічна 
олива з підвищеним індексом 
в'язкості. 
Виробляється на основі базових 
олив API групи, які мають високу 
стабільність до термічного 
руйнування та окислення, та 
беззольних протизносних 
присадок, які не містять цинк.

MV-AW 22 [15–32]   
Высокоэффективное 
мультивязкостное 
гидравлическое масло с 
повышенным индексом вязкости. 
Производится на основе базовых 
масел API группы, которые 
отличает высокая стабильность к 
термическому разрушению и 
окислению, и беззольных 
противоизносных присадок, не 
содержащих цинка. 

Мультив'язка беззольна гідравлічна олива без вмісту цинку. 
Мультивязкостное беззольное гидравлическое масло без содержания цинка.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Переваги
• чудова в'язкісна та температурна стабільність
• висока стійкість до окислення, що забезпечує подовжений термін роботи техніки
• відмінний захист від іржі та корозії
• низька температура застигання
• зменшене споживання енергії та чудові змащувальні властивості при холодному запуску
• відмінні протизносні властивості
• без золи та цинку

Преимущества
• великолепная вязкостная и температурная стабильность
• высокая устойчивость к окислению обеспечивает продленный срок работы техники
• отличная защита от ржавчины и коррозии
• низкая температура застывания
• уменьшенное потребление энергии и превосходные смазывающие свойства при холодном запуске
• отличные противоизносные свойства
• без золы и цинка
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Пакування Упаковка

Бочка 175 кг (205 л) Бочка 175 кг (205 л)

Бочка 50 кг  (58 л) Бочка 50 кг (58 л)

Технічні характеристики Технические характеристики

В'язкість коли 40°C Вязкость при 40°C 23

В'язкість коли 100°C Вязкость при 100°C 5.7

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI) 206

Щільність коли 15°C Плотность при 15°C 0.855

Температура застигання °C Температура застывания°C -39

Точка займання °C Точка воспламенения °C 190

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски |   
AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-68 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • DIN 51524-3 (HVLP) 
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HV), ISO 11158 (HV) • US Steel 136, 137

Артикул | Артикул | Код на сайте 44704
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