
HYDROL BIO HETG EL 46HYDROL BIO HETG EL 46HYDROL BIO HETG EL 46HYDROL BIO HETG EL 46

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 15380
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: 46

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

HYDROL BIO HETG EL 46  это биодеградируемое гидравлическое масло, которое производится на базе
специально подобранных синтетических сложных эфиров и облагораживающих присадок,
обеспечивающих низкую токсичность, минимизирующих влияние на среду в случае разлива или утечки.
Продукт обладает высоким коэффициентом вязкости, высокой стойкостью к окислению и
деэмульгирующими свойствами. Обеспечивает максимальную защиту элементов гидравлической
системы, исключая их преждевременный износ. Он совместим с типом уплотнения HNBR, NBR 1, FMP AC
6 и AU. HYDROL BIO HETG EL 46 обладает очень хорошими реологическими свойствами во время
эксплуатации.
Благодаря своей инновационной технологии масло HYDROL BIO HETG EL 46 получило сертификат
European Ecolabel и Польский экологический знак EKO, подтверждающий его высокие экологические
свойства.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

HYDORL BIO HETG EL 46 предназначен для промышленных и мобильных гидростатических
гидравлических систем, в случае которых существует потенциальный риск утечки масла в окружающую
среду. Продукт был создан с мыслью о производительной и безопасной работе:
• гидравлических систем машин и устройств, эксплуатируемых в лесном хозяйстве и земледелии;
• гидравлических машин и устройств, эксплуатируемых в строительстве (земляные работы);
• гидроэнергетических конструкций и устройств;
• корабельных конструкций и устройств;
• промышленных машин и устройств;

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

• классификация ISO 67344 HETG
• качество: ISO 15380
• EEL – European Ecolabel
• Польский экологический знак EKO
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 40oC ISO
3104

мм2/с 48,20

Кинематическая вязкость при температуре 100oC ISO
3104

мм2/с 10,28

Коэффициент вязкости ISO 2909  209

Температура текучести ISO 3016 °C 24

Температура воспламенения (t.o.) ISO 2592 °C >290

Исследование коррозионного действия на медных
пластинах Cu/100oC/3ч ISO 2160

класс 1a

Тест FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und
Getriebebau) – A/8.3/90, мин. ISO 146351

бал 12

Биодеградируемость ISO 14593 % >90

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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HYDROL BIO HETG EL 46 

Клас якості: ISO 15380 Клас 
в'язкості: 46 

 
 

 

Фізичні та хімічні властивості: 

HYDROL BIO HETG EL 46 - це гідравлічна олива, що біодеградується, яка виробляється на базі спеціально 
підібраних синтетичних складних ефірів і облагороджувальних присадок, що забезпечують низьку токсичність, 
мінімізують вплив на середовище в разі розливу або витоку. Продукт має високий коефіцієнт в'язкості, високу 
стійкість до окислення і деемульгуючі властивості.  Забезпечує максимальний захист елементів гідравлічної 
системи, унеможливлюючи їхнє передчасне зношування. Він сумісний з типом ущільнення HNBR, NBR 1, FMP AC 6 
і AU. HYDROL BIO HETG EL 46 має дуже хороші реологічні властивості під час експлуатації. 
Завдяки своїй інноваційній технології масло HYDROL BIO HETG EL 46 отримало сертифікат European Ecolabel і 
Польський екологічний знак EKO, що підтверджує його високі екологічні властивості. 

Фізичні та хімічні властивості:: 

HYDORL BIO HETG EL 46 призначений для промислових і мобільних гідростатичних гідравлічних систем, у разі 
яких існує потенційний ризик витоку оливи в навколишнє середовище. Продукт був створений з думкою про 
продуктивну та безпечну роботу: 
• гідравлічних систем машин і пристроїв, що експлуатуються в лісовому господарстві та землеробстві. 
• гідравлічних машин і пристроїв, що експлуатуються в будівництві (земляні роботи). 
• гідроенергетичних конструкцій і пристроїв. 
• корабельних конструкцій і пристроїв. 
• промислових машин і пристроїв. 

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ. СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

• класифікація ISO 67344 HETG 
• якість: ISO 15380 
• EEL - European Ecolabel 
• Польський екологічний знак EKO 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Фізичні та хімічні властивості: 
 

Параметри � Oдин. Типові
значення

Кінематична в'язкість за температури 40oC ISO 3104 мм2/с 48,20

Кінематична в'язкість за температури 100oC ISO 3104 мм2/с 10,28

Коефіцієнт в'язкості ISO 2909  209

Температура плинності ISO 3016 °C 24

Температура займання (t.o.) ISO 2592 °C >290

Дослідження корозійної дії на мідних пластинах
Cu/100oC/3год ISO 2160

клас 1a 

Тест FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) - 
A/8.3/90, хв. ISO 146351 

бал 12 

Біодеградованість ISO 14593 % >90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМІТКА: 
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в 
сертифікатах якості, що додаються до 
кожної партії продукту 
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