
HYDRA HVI
VAJ HIDRAULIK ME VISKOSITET TE LARTE

Përfitimet 

Vajrat Hydra HVI kanë veti të jashtëzakonshme kundër veshjes dhe rezultojnë me pompim më të lehtë dhe jetë të gjatë të komponentëve, indeksi 
i lartë i viskozitetit siguron mbrojtjen e pajisjeve në temperaturat e ndezjes së ftohtë dhe mbron përbërësit e sistemit në temperatura të larta 
operimi. Stabiliteti i shkëlqyeshëm i shpërndarjes minimizon humbjen e viskozitetit me kalimin e kohës dhe ekspozon performancën “stay-in-
grade” nën kushtet e larta të shpërndarjes. Stabiliteti termo oksidues i shkëlqyeshëm kontrollon formimin e llumit dhe llakut dhe përmirëson jetën 
e vajit dhe përbërsit superior ndihmon në ndarjen më të shpejtë të ujit nga vaji dhe reziston në formimin e ndarjes ujë-vaj. Frenuesit e ndryshkut 
dhe korrozionit mbrojnë komponentët e shumtë-metalurgjikë edhe në prani të lagështisë. Aftësia e shpejtë e lëshimit të ajrit minimizon shanset 
e boshllëqeve të pompës që çon në operacione pa probleme. Vajrat Hydra HVI janë të përshtatshem me metalet dhe jo metalet që përdoren 
zakonisht në sistemet hidraulike.

Niveli i Peformancës

• ISO 11158 HV 

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

• DIN 51524/3 HVLP 

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

• AFNOR NFE 48-603 HV 

• Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S 

• Poclain & Hitachi 

• Sauer Danfoss 520L0463 

• Bosch Rexroth 07 075

Përshkrimi

Vajrat Hydra HVI janë vajra hidraulike anti-veshje me cilësi premium 
të zhvilluar posaçërisht për aplikime që i nënshtrohen një fashe të 
gjerë temperaturash ose kur kërkohet ndryshimi i viskozitetit të ulët 
me temperaturë të luhatshme. Hydra HVI është formuluar nga vajra 
parafine të cilësisë së lartë, një polimer shumë të qëndrueshëm ndaj 
shpërndarjes dhe një sistem aditiv të avancuar për të përmbushur 
kërkesat e rrepta të sistemeve hidraulike moderne.

Vajrat Hydra HVI janë të përshtatshme për sistemet hidraulike dhe 
të transmetimit të energjisë që i nënshtrohen një gamë të gjerë 
temperatash ambientesh dhe operimi, sistemeve kritike hidraulike 
siç janë sistemet e kontrollit të makinerisë të precizionit të lartë dhe 
atyre që përdorin valvola servo të mbylljes, sistemet hidraulike të 
ekskavatorëve, vinxha, drejtues hidrostatik dhe sistemeve hidraulike 
që funksionojnë nën presione të larta dhe që kërkojnë shkallë të lartë 
të aftësisë mbajtëse të ngarkesës dhe mbrojtjes kundër veshjes.

Përshkrimi i Produktit

ISO VG 15 32 46 68 100

Kodi LUB006010 LUB006011 LUB006012 LUB006013 LUB006015

Dendësia 15 °C kg/m3 853 862 860 870 880

Viskoziteti 40 °C cSt 15 32 46 68 100

Viskoziteti 100 °C cSt 3.9 6.3 8.1 11.0 14.5

Indeksi i viskozitetit 150 150 150 150 150

Pika e ngrirjes °C -42 -36 -33 -30 -27

Pika e vlimit C.O.C °C 180 210 210 215 230

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