
HYDRA ZF
VAJ HIDRAULIKU PA ZINK

Përfitimet 

• Përshtatet me metale të ndryshme, duke përfshirë argjend 
dhe silver-platin për pompat e vjetra hidraulike.

• Teknologjia e përparuar për të reduktuar ndikimi në mjedis në 
rast derdhje ose ndotje nga vaji.

• Mbrojtës të ndryshkut dhe korrozionit të dedikuar për të 
mbrojtur të gjitha metalet edhe në praninë e ujit.

• Aftësi e lirimit të shpejtë të ajrit për të minimizuar rreziqet e 
boshllëkut të pompës.

• Përshtatja me shumicën e materialeve të përdorura në 
sistemet hidraulike. 

Niveli i Performancës

• DIN 51524/2 (HLP) 

• ISO 11158 HM 

• AFNOR NFE 48-603 HM 

• Eaton (VICKERS) M-2950-S 

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

• Cincinnati Machine P-68, P-69, dhe P-70 (për ISO 32, 46, 
and 68 respektivisht)

Përshkrimi

Vaji hidraulik AW ZF është një vaj hidraulik anti-veshje (AW), pa zink 
i përpunuar për të përmbushur nevojat e performancës së lartë të 
sistemeve hidraulike, transmetimit të energjisë, por edhe lubrifikimin 
e përgjithshëm që veprojn në kushte Mesatare dhe të Rënda Pune. 
Këto vajra bazohen në vajra bazë mineral me cilësi të lartë në kombinim 
me një paket shtesë të performancës për të siguruar një stabilitet të
shkëlqyer termo-oksidativ. Një mbrojtje të shkëlqyer anti-veshje për 
të siguruar pompim dhe jetëgjatësi të komponentit dhe një aftesi më 
të lartë për të bërë një ndarje të shpejtë mes ujit dhe vajit.

Përshkrimi i Produktit

ISO VG 10 22 32 46 68

Kodi LUB006024 LUB006025 LUB006026 LUB006027 LUB006028

Dendësia 15 °C kg/m3 850 864 870 874 881

Viskoziteti 40 °C cSt 10 22 32 46 68

Viskoziteti 100 °C cSt 2.7 4.3 5.3 6.7 8.6

Indeksi i viskozitetit 98 98 98 98 98

Pika e ngrirjes °C -24 -24 -24 -24 -24

Pika e vlimit C.O.C °C 160 190 220 225 230

Temperatura e punës °C -20/150 -20/150 -20/150 -20/150 -20/150
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