
HYDRA HD
VAJ HIDRAULIK PER MAKINERI TE RENDA

Perfitimet 

• Përshtatet me sisteme hidraulike dhe komponentë nga 
prodhuesit kryesorë amerikanë, europianë dhe japonezë

• Sisteme hidraulike ku ka luhatje të mëdha të temperaturave 
të ambientit

• Sisteme hidraulike që përmbajnë ingranazhe dhe kushineta 
ku kërkohet veti e mirë anti veshje

• Industritë dhe makineri mbi rrugë dhe jashtë rruge, duke 
përfshirë: kamionët çisternë, ndërtim, miniera,gurore dhe 
bujqësi

Niveli i Performancës

•  API SF/CF-4

•  ACEA E3

•  Allison C-4

•  CAT TO-2

Përshkrimi

Hydra HD është një vaj hidraulik me performancë të lartë i formuluar 
nga vajra bazë të avancuar dhe një sistem aditivesh të ekuilibruar i 
projektuar për të përmbushur një gamë të gjerë të kërkesave të 
pajisjeve hidraulike për Makineri të Rënda Pune.

Ky produkt është projektuar në mënyrë specifike duke përdorur një 
balancë efektive të shpërndarsëve dhe detergjentëve metalikë të 
kombinuar me frenues për të kontrolluar oksidimin, veshjen, korrozionin 
dhe ndryshkun. Hydra HD 10W hidraulikë përdoret në një gamë të 
gjerë të aplikacioneve hidraulike për makineri mbi rrugë dhe ato jashtë 
rruge.

Hydra HD siguron performancë të shkëlqyer në një gamë të gjerë 
të sistemeve dhe komponentëve hidraulikë duke përdorur formula 
të ndryshme multi-metalike. Hydra HD gjithashtu siguron performancë 
efektive në temperaturë të ulët dhe të lartë të ambientit për shkak të 
indeksit të lartë të viskozitetit. Rezistenca e saj e shkëlqyer e oksidimit 
siguron performancë të mirë në temperatura të larta dhe intervale 
operative të zgjatura kohore. Hydra HD është i përshtatshëm dhe 
për frenat e zhytura në vaj.

Përshkrimi i Produktit

ISO VG 10W

Dendësia 15 °C kg/m3 873

Viskoziteti 40 °C cSt 37

Viskoziteti 100 °C cSt 6.27

Indeksi i viskozitetit 118

Pika e ngrirjes °C -39

Pika e vlimit C.O.C °C 201

Temperatura e punës °C -23/150
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