
 

                                   
Molylub Hightec ZAF 46 
Aukščiausios kokybės becinikė hidraulinė alyva 

Molylub Hightec HLP-ZAF yra ISO VG 46 klampumo klasės, „top tear“ kategorijos 

alyva dideliais slėgiais ir termo apkrovose dirbantiems hidrauliniams 

mechanizmams 

 

Pritaikymas 
  Hidrauliniai ciklai, naudojantys visų tipų siurblius (ypač dirbančius dideliais slėgiais aukštose 
temperatūrose) 
  Cirkuliacinės sistemos, reikalaujančios gero atsparumo terminei oksidacijai ir rūdims   
  Mechanizmai, turintys ypač aukštas įrangos originalias gamintojo (OEM) tepimo specifikacijas, 
maksimaliai aukštą atsparos devėjimuisi lygį, reikalavimus padidinto filtruotumo alyvoms                                                                                               
  Aukštų temperatūrų režime dirbantiems plastiko apdirbimo presams, plastmasės liejimo įpurškimo 
būdu įrangai 

Eksploatacinės charakteristikos  

 Efektingas  atsparumas senėjimui ir nuosedų formavimuisi prie padidintų temperatūrų                                                                                               
 Becinkė technologija, maksimali apsauga nuo trinties ir tribo korozijos (suderinama su 
sistemos spalvotų metalų elementais, varinėmis jungtimis) 
 Aukštas klampumo indeksas, tolygus sistemos darbas svyruojant temperatūroms                                                                                                         
 Stabilus, veiksniais antioksidaciniais priedais užtikrintas alyvos rūgštingumo stabilumas 
 Puikios vandens, kondensato ir oro atskyrimo savybės, atsparumas putojimui                                                                  
    Labai geras startinis alyvos išvalymo laipsnis ir tolesnis darbinis filtruojamumasis 
(nereikalaujamas pradinis perfiltravimas užpildant sistemą) 
 Idealus suderinamumas su sitemos tarpinėmis bei sandarikliais                                                           
    Prailgintas tarnavimo laikas (auštesnė nei įprastinių hidraulinių alyvu “TOST Life” reikšmė) 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                          

 Atitinka ir viršyja DIN 51524 -2 HLP ir SEB 181 222 reikalavimus, ISO 6743/4 HM klasės alyva     

 Pranoksta  DIN 51517 Teil 3 ir SEB 181 226 reikalavimus cirkuliaciniam tepimui                                                                                                               

 Denison Hydraulics HF-0, HF-1 ir HF-2. Cincinnati Milacron P-68 (ISO32), P-69 (ISO68), P-

70(ISO46). Eaton Vickers I-286-S ir M-2950-S. AFNOR NH E 48-603 HL, HM ; AFNOR NF E 48-690 
ir 48-691 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub Hightec HLP-ZAF Metodas 46 

Tankis prie 15°C       kg/m³ DIN 51757 0,87 

Kinematinis klampumas 
prie  40°C  cSt              
prie  100°C     cSt                         

 

ASTM D 445 

 

46            
6,7                   

Klampumo indeksas  
ASTM D 2270 105 

Pliūpsnio taškas      °C  ASTM D 92 197 

Oksidacija, NN po 2500val        mg KOH/g ASTM D 943 2 

Vario korozija                   3 val prie 100°C ASTM D 130 1 a 

FZG apkrovos testas       pakopa DIN 51354 12 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą galite gauti :     tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


