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TULAJDONSÁGOK:

ALKALMAZÁSA:

A BIO HLP 32 és a BIO HLP 46 minőségi, biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok. Szintetikus észter és nagymér-
tékben finomított, viaszmentesített, hidrokrakkolt desztillátumok keverékéből állítják elő, túlnyomó részben szintetikus 
bázisú. A hozzáadott adalékok funkcionálisan hasonló hatású összetevők, mint a klasszikus HM-es hidraulika olajok. 
Biztosítják a magas oxidációs stabilitást, kiváló kenési, valamint korrózió gátló tulajdonságokkal ruházzák fel a termé-
ket. Jellegzetesen jók az alacsony hőmérsékleti tulajdonságaik, a viszkozitás kevésbé függ a hőmérséklettől.

• kiválóan véd a kopás ellen
• kiváló a korrózióvédő tulajdonsága
• a nagyon jó oxidációs ellenállás biztosítja a hosszú 

élettartamot
• jól elválik a levegőtől, és kiválóan ellenáll az 

emulzióképződésnek
• alacsony a habzásképződési hajlama

• nagyon kedvező a viszkozitás függése a 
hőmérsékletváltozásoktól
• kiválóak a reológiai tulajdonságai alacsony 
hőmérsékleten
• biológiailag kiválóan lebomlik - az OECD 301 B teszt 
alapján 28 nap alatt a kenőanyag több mint 73%-a 
lebomlik

Elsősorban nagyteljesítményű, nagy nyomású hidrosztatikus berendezésekbe ajánlott, amelyek hidrogenerátorral 
felszereltek és magasak az olaj kopásgátló hatásának (lamellás, axiális, és radiális dugattyús), valamint a termo-
oxidációs stabilitásának elvárásai. Előnyösen alkalmazható olyan hidraulikus rendszerekben (pl. mezőgazdasági, 
erdészeti gépek) ahol meghibásodás esetén fennáll a környezetszennyezés kockázata a kiömlő olajtól. Széles 
hőmérséklettartományban alkalmazhatók (-25 °C-tól 80 °C-ig, illetve -20°C-tól 85°C-ig, rövid távon akár 90-95 °C-ig). 
Jóváhagyások, speci ikációk: ISO 6743/4 HM; DIN 51 502 H; VDMA 24568 HEES

BIO HLP 
Biológiailag könnyen lebomló hidraulika folyadék

TERMÉK LEÍRÁSA:

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikációt. 

Tulajdonság Mértékegység
Érték

Szabvány
BIO HLP 32 BIO HLP 46

Sűrűség 15 °C-on kg/m3 903 908 ČSN EN ISO 3675

Kinematikai viszkozitás 40 
°C-on mm2/s 32 46 ČSN EN ISO 3104

Viszkozitási index 170 195 ČSN ISO 2909

Lobbanáspont °C 190 240 ČSN EN ISO 2592

Dermedéspont °C -30 -30 ČSN ISO 3016

Savszám mg KOH/g 0,6 0,6 ČSN 65 6070

FZG teszt, megnövelt 
terhelési körülmények min. 11 12 DIN 51 354


