
 

                                   
TELEX  E 32   
Aukš čiausios kokyb ÷s hidromov ų alyva  

Repsol Telex E yra ISO VG 32 klampumo klas ÷s, „top tear“ kategorijos alyva 
dideliais sl ÷giais dirban čioms turbo transmisijoms ir hidraulin ÷ms movoms, 
reikalaujantiems ypatingos atsparos trin čiai ir aukštatemperat ūrinei 
oksidacijai.  

 

Pritaikymas  
�  VOITH ir kitų gamintojų turbotransmisijos ir alyvin÷s hidro movos (ypač naudojamose geležinkelio 
transporto lokomotyvuose). Bendram turbo movų, hidrotransformatorių ir sunkiai apkrautų reduktorių 
tepimui vieninga alyva.                                                                                                                                   
�  Variatoriams PIV ir dantratin÷ms pavaroms, reikalaujančioms mažo klampumo alyvos.     
�  Hidrauliniai ciklai, naudojantys visų tipų siurblius (ypač dirbančius dideliais sl÷giais) 
�  Cirkuliacin÷s sistemos, reikalaujančios gero atsparumo terminei oksidacijai ir rūdims 

Eksploatacin ÷s charakteristikos   

� Efektingas  atsparumas sen ÷jimui ir nuosed ų formavimuisi prie padidint ų temperat ūrų                                                                                               
� Maksimali apsauga nuo trinties ir tribo korozijos  
� Aukštas klampumo indeksas, tolygus sistemos darbas svyruojant temperat ūroms                                                                                                          
� Stabilus, veiksniais antioksidaciniais priedais užt ikrintas alyvos r ūgštingumo stabilumas  
� Puikios vandens, kondensato ir oro atskyrimo savyb ÷s, atsparumas putojimui                                                                  
�    Labai geras startinis alyvos išvalymo laipsnis ir t olesnis darbinis filtruojamumasis  
� Žema stingio temperat ūta užtikrinanti apsaug ą šalto paleidimo metu  
� Idealus suderinamumas su sistemos tarpin ÷mis bei sandarikliais                                                           
�    Prailgintas tarnavimo laikas  (auštesn÷ nei įprastinių hidraulinių alyvu “TOST Life” reikšm÷) 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                           

♣♣♣♣ Atitinka ir viršyja DIN 51524 -2 HLP reikalavimus, ISO 6743/4 HM klas÷s alyva                                                                                                                          

♣♣♣♣ 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 fizikin ÷s charakteristikos 

Telex E Metodas 32 

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

 

ASTM D 445 

 

32                     
5,4 

Klampumo indeksas  ASTM D 2270 104 

Pliūpsnio taškas      °C   ASTM D 92 >215 

Stingio taškas            °C  ASTM D 97 -24 

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 >11 

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


