
HYDRA AW
VAJ HIDRAULIKU KUNDRA VESHJES

Niveli i Performancës

• ISO 11158 HM 

• Denison HF-0, HF-1, HF-2 (Për ISO VG 32, 46 dhe 68 
respektivisht)

• DIN 51524/2 HLP 

• Cincinnati Lamb P-68, P-70 dhe P-69 (Për ISO VG 32, 46 
dhe 68 respektivisht)

• AFNOR NFE 48-603 HM 

• Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S 

• VDMA 24318 

• Thyssen TH-N-256132 

• US Steel 126/127

Përshkrimi i Produktit

ISO VG 10 15 22 32 46 68 100 150

Kodi LUB006000 LUB006001 LUB006002 LUB006003 LUB006004 LUB006005 LUB006006 LUB006007

Dendësia 15 °C Kg/L 850 858 865 870 874 881 886 889

Viskoziteti 40 °C cSt 10 15 22 32 46 68 100 150

Viskoziteti 100 °C cSt 2.7 3.4 4.3 5.3 6.7 8.6 10.6 14.6

Indeksi i viskozitetit 95 95 95 95 95 95 95 95

Pika e ngrirjes °C -42 -42 -36 -30 -30 -30 -24 -21

Pika e vlimit C.O.C °C 160 164 186 202 210 218 230 245

Temperatura e punës °C -35/150 -30/150 -25/150 -25/150 -25/150 -25/150 -20/150 -15/150

Përshkrimi

Vajrat Hydra AW janë vajra hidraulike anti-veshje me performancë 
të lartë të zhvilluar për sistemet hidraulike me presion të lartë, që 
veprojnë në kushte të moderuara në makineri me Punë të Rënda në 
shërbim të lëvizshëm dhe industrial. Vajrat Hydra AW janë formuluar 
me vajra bazë me cilësi të lartë dhe aditivë të performancës të përzgjedhur 
me kujdes për të siguruar mbrojtje të shkëlqyeshme kundër oksidimit, 
ndryshkut, korrozionit dhe veshjes. Vajrat Hydra AW gjithashtu kanë 
kontroll superior të shkumëzimit, ndarjen e ujit dhe aftesi për çlirimin 
e shpejtë të ajrit. Vajrat Hydra AW janë formuluar me aditivët anti-
veshje të bazuar në zink.

Hydra AW mund të përdoret në sistemet hidraulike që operojnë në 
kushte të moderuara në Makineri të Rënda Pune në shërbime të 
lëvizshme, industriale dhe në sistemet më të vjetra hidraulike ku rrjedhja 
është problem dhe nevojitet një vaj hidraulik me kosto efektive që 
siguron mbrojtje të gjithanshme, dhe lubrifikimi i përgjithshëm të 
makinerisë.

Përfitimet 

Vajrat Hydra AW kanë stabilitet të shkëlqyer termo-oksidativ, kontrollon 
formimin e llumit dhe llakut dhe përmirëson jetëgjatësinë e vajit dhe 
rezultate të jashtëzakonshme të aftësisë kundër veshjes dhe pompimit 
duke shtuar jetëgjatësinë e komponentëve dhe redukton kostot. 
Shtresëzimi ndihmon në ndarjen më të shpejtë të ujit nga vaji duke 
parandaluar formimin e ndryshkut dhe frenuesit e korrozionit për të 
mbrojtur komponentët e multi-metalurgjisë edhe në prani të lagështisë. 
Vetitë e shpejta të çlirimit të ajrit minimizojnë shanset e boshllëqeve 
të pompës që çojnë në operacione pa probleme dhe janë në përputhje 
me multimetalet që përdoren zakonisht në sistemet hidraulike.
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