
GULF HARMONY HVI 32 200L
Jest najwyższej jakości antyzużyciowym olejem hydraulicznym,
zaprojektowanym do pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur lub
w układach, w których wymagane są małe zmiany lepkości wraz
z temperaturą. Jest formułowany z najwyższej jakości parafinowych baz
olejowych, polimerów wysoce odpornych na ścinanie i zaawansowanego
technologicznie pakietu dodatków, tak aby sprostać wymaganiom
systemów hydraulicznych najnowszych konstrukcji. Olej zapewnia
doskonałą ochronę przeciwzużyciową i antykorozyjną, a sam jest bardzo
odporny na degradację oksydacyjną. Produkt ten wykazuje bardzo niskie
pienienie, szybką demulgację z wody i wypieranie powietrza z ich objętości.
przewyższa swoimi właściwościami wymagania stawiane przez powszechne
normy przemysłowe, np. DIN 51524 cz. 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 (HV)
i ISO 11158 HV, a także przez głównych producentów systemów
hydraulicznych, jak: Poclain, Hitachi, Cincinnati Lamb, Eaton i Denison.

Posiada wyjątkowe własności przeciwzużyciowe, czego rezultatem jest istotne wydłużenie żywotności elementów
układów hydraulicznych, a co za tym idzie redukcja kosztów ich utrzymania. Bardzo wysokie wskaźniki lepkości
zapewniają łatwy start układu w niskich temperaturach i bardzo dobrą ochronę w szerokim zakresie temperatur. Bardzo
wysoka odporność na ścinanie powoduje utrzymanie lepkości w czasie nawet w warunkach bardzo wysokich obciążeń
w trakcie pracy. Stabilność termooksydacyjna zapobiega tworzeniu się osadów i lakierów na powierzchni układów
hydraulicznych, a odpowiednio dobrane inhibitory chronią przed ich korozją, nawet gdy ich elementy wykonane są
z metali kolorowych i pracują w wilgotnej atmosferze. Szybkie wypieranie powietrza z oleju zapobiega zjawisku kawitacji
na pompach, wydłużając czas ich bezawaryjnej pracy.
 
Specyfikacja:
DIN 51524 Part 3 HVLP,
AFNOR NFE 48-603 (HV),
ISO 11158 HV,
Denison HF-0, HF-1, HF-2,
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S,
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & gear pumps,
Sauer Danfoss 520L0463
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.



Opis producenta

Marka Gulf, ze swoim stuletnim dziedzictwem, jest globalnie rozpoznawalna. Zaufały jej już miliony
klientów. Odkąd otworzyli pierwszą markową stację benzynową w Pittsburgu, w Stanach
Zjednoczonych, w 1913 roku, są pionierami w sprzedaży detalicznej paliwa.


