Technický list
Essolube Hydraulic 10W
Hydraulický olej najvyššej kvality
Popis produktu
Essolube Hydraulic 10W je hydraulický olej najvyššej kvality vyrobený z vysokokvalitných
základových olejov a vyváženého systému prísad za účelom uspokojenia požiadaviek širokého
spektra vysokovýkonných hydraulických zariadení. Tento univerzálny produkt chráni pomocou
efektívnej vyváženosti bezpolnatých dispergáčných činidiel a kovových detergentov skombinovaných
s inhibítormi oxidácie opotrebovania, korózie a hrdzavenia. Essolube Hydraulic 10W je možné
používať v širokom rade cestných a terénnych hydraulických zariadení.
Vlastnosti a výhody
·
·
·

Môže byť použitý v širokom spektre zariadení a prevádzkových podmienok
Predlžuje životnosť súčiastok a znižuje prestoje
Kompatibilný s inými motorovými olejmi pre hydraulické zariadenia

Použitie
·
·
·
·

Hydraulické systémy a komponenty použité v spojení so zariadeniami od hlavných amerických,
európskych a japonských výrobcov
Hydraulické systémy, ktoré pracujú v prostrediach s veľkým rozsahom teplôt
Hydraulické systémy obsahujúce prevody a ložiská, kde sa požaduje dobrá ochrana pred
opotrebovaním
Cestné a terénne zariadenia vrátane odvetví automobilovej dopravy, baníctva, stavebníctva,
ťažobného priemyslu a poľnohospodárstva

Klasifikácie a špecifikácie
Essolube Hydraulic 10W spĺňa alebo
presahuje klasifikácie a špecifikácie
:
Vickers 35VQ25

Essolube Hydraulic 10W sa odporúča
na použitie v zariadeniach
vyžadujúcich:
API CC/SC

Typické vlastnosti
Essolube Hydraulic 10W
Stupeň SAE

10W

Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
Viskozitný index, ASTM D 2270
Síranový popol, hm%, ASTM D 874
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896
Bod tuhnutia,°C, ASTM D 97
Bod vzplanutia,°C, ASTM D 92
Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052

37.7
6.1
107
0.5
4.0
-30
232
0.877

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé
účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené
v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie
v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než
stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.
Logo Esso, bežiaci tiger, a Essolube sú obchodné značky spoločnosti Exxon Mobil Corporation,
alebo niektorej z jej pobočiek.

