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HLP-D 46 Hydraulic Oil 
Хидравлично масло HLP-D 
  
Описание 
HLP-D 46 Hydraulic Oil притежава отлични зацепващи и почистващи качества. 
Специално подбраните базови масла осигуряват отлично вискозитет/температура 
поведение, гарантирайки адекватна течливост и ниски загуби от трине.  
Почестващите синтетични вещества премахват нечистотиите, подържат ги в норма и по 
този начин осигуряват чистотата на хидравличната система. Функционалните елементи 
на хидравличната система остават свободни от отлагания и слепване. 
Просмукващата се вода е емулгирана до няколко процента и по този начин безопасна 
за хидравличната система. Чрез използването на това масло големи количества вода са 
илиминирани под контрол.  
Изискванията за хидравлични масла според DIN 51524/2 са покрити успешно.  
 
Характеристики 
• Работа при високо налягане 
• Отлична защита срещу износване 
•Високо свойство за разделяне на въздух  
• Много добро вискозитет/температура поведение 
• Отлична защита срещу стареене  
• Неутрално към уплътнения 
• Отличнаа защита срещу корозия 
• Добри разпръскващи и почистващи качества 
 
Ефекти 
• Висока експлоатационна надежност на оборудването 
• Благоприятне операционни качества 
• Високо представяне  
• Универсално 
 
Използване 
• Хидравлични системи според DIN 51524 
 
Спецификация / класификация / представяне 
HLP-D 46 ISO VG46 
Вискозитет при 100°C cSt 6,8 
Вискозитет при 0°C cSt 555 
Вискозитет при 40°C cSt 45,8 
Плътност при 15°C kg/m 874 
Точка на възпламеняване °C 232 
Точка но протичане°C -21 
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Изхвърляне 
• HLP-D 46 Hydraulic Oil е от  категория 2 на отработени масла и по този начин е 
подходящ за свободно изхвърляне според законовите изисквания. 
 
Смесимост 
• HLP-D 46 Hydraulic Oil е напълно съвместимо с други масла и може да се смесва без 
никакви ограничения. Въпреки това, за да се възползвате напълно от HLP-D 46 
Hydraulic Oil е препоръчително да се използва само то в случай на допълване. 
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