
MV-AW 32 [22–46]

MV-AW 32 [22–46]  
високоякісні, беззольні, 
мультив’язкістні гідравлічні 
оливи без вмісту цинку. 
Виготовлені на базі 
високоякісних олив групи II API 
в поєднанні з найсучаснішими 
присадками. 
Мають дуже високий індекс 
в'язкості (до 189), який 
забезпечує роботу в 
найширшому діапазоні 
температур. Забезпечують 
чудовий захист від зносу і 
корозії, стійкість до окислення і 
в’язкістну стабільність.

MV-AW 32 [22–46]  
Высококачественные,  
беззольные, мультивязкостные 
гидравлические масла без 
содержания цинка. 
Изготовлены на базе 
высококачественных масел 
группы II API и в сочетании с 
самыми современными 
присадками. 
Имеют очень высокий индекс 
вязкости (до 189), который 
обеспечивает работу в 
широчайшем температурном 
диапазоне. 
Обеспечивают превосходную 
защиту от износа и коррозии, 
устойчивость к окислению и 
вязкостную стабильность. 

Мультив'язкістна гідравлічна олива без вмісту золи та 
цинку.
Мультивязкостное гидравлическое масло без содержания 
золы и цинка
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Переваги
• Завдяки високому індексу в'язкості дані оливи працюють в дуже широкому температурному
діапазоні
• Високотемпературна стабільність
• Гідролітична стабільність
• Гарна стійкість до окислення забезпечує подовжений термін роботи техніки
• Високі антикорозійні характеристики
• Надійний захист від зносу та утворення піни
• Високі низькотемпературні властивості
• Чудовий захист від утворень шламу і відкладень
• Не містить цинку

Преимущества 
• Благодаря высокому индексу вязкости данные масла работают в очень широком
температурном диапазоне 
• Высокотемпературная стабильность
• Гидролитическая 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
• Не содержит цинка
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Пакування Упаковка

Бочка 175 кг (204 л) Бочка 175 кг (204 л)

Бочка 50 кг (58 л) Бочка 50 кг (58 л)

Технічні характеристики Технические характеристики

В'язкість cSt при 40°C Вязкость cSt при 40°C 32

В'язкість cSt при 100°C Вязкость cSt при 100°C 7

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI) 189

Щільність при 15°C Плотность при 15°C 0.856

Точка плинності °C Точка текучески °C -39

Точка займання °C Точка воспламенения °C 190

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски
AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-68, P-70 • 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
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