
HYDROL SPECIALHYDROL SPECIALHYDROL SPECIALHYDROL SPECIAL

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 6743/4 – HM
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 32, 46, 68

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:
Hydrol  ®  Special  –  это  высококачественное  гидравлическое  масло  с  повышенной  стойкостью  к
окислению.  Благодаря  специально  разработанной  рецептуре,  предотвращает  образование  кислот  и
шлама  в  результате  окисления  масла.  Благодаря  исключительным  свойствам,  обеспечивает  продление
интервалов между сменами масла, сокращает время простоя, снижает затраты на ремонт и консервацию
гидравлических  систем,  а  также  ограничивает  аварийность.  Масло  содержит  инновационные,
оптимально  подобранные  легирующие  присадки,  защищающие  систему  маслоснабжения  от  коррозии.
Масло  Hydrol  ®  Special  обладает  исключительными  свойствами,  защищающими  от  износа  поверхности
трущихся  элементов  в  системах  гидронасосов.  Кроме  того,  оно  имеет  повышенный  индекс  вязкости  и
очень  хорошие  низкотемпературные  свойства,  благодаря  чему,  его  можно  использовать  в  относительно
широком температурном диапазоне, что облегчает запуск при низких окружающих температурах.

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:
Гидравлическое  масло  Hydrol  ®  Special  предназначено  для  смазки  систем  трансмиссии,  привода  и
гидроуправления  механизмов  регулирования  и  управления,  гидравлических  передач,  а  также  других
похожих  устройств.  Продукт  разработан  для  работы  в  стационарной  и  мобильной  промышленной
технике,  транспортных средствах,  строительной и  горнопромышленной  технике. Hydrol ® Special может
использоваться в  системах, в которых производитель рекомендует  гидравлическое масло по классу  ISO
LHM  или  по  DIN  HLP.  Повышенный  индекс  вязкости  обеспечивает  улучшение  работы  в  сменном
температурном  диапазоне.  Благодаря  исключительным  свойствам,  может  использоваться  в
гидравлических устройствах для производства керамической плитки.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
DIN 51524 ч.2,
ISO 11158

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:
Параметр Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

мм2/с
32,8
44,8
67,3

Индекс вязкости (32, 46, 68)  115
Температура текучести
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

0C   39
33
30
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Стойкость к пенообразованию (32, 46, 68):
· I последовательность
· II последовательность
· III последовательность

мл   20/0
30/0
20/0

Коррозионное воздействие на медную пластину, 24 ч/1000C (32, 46, 68) образцы 1

деэмульгированию при 540C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

мин.   15
25
30

Воздухоотделение при 500C
HYDROL SPECIAL 32
HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

мин.   1,5
5,2
9,1

Тест FZG A/8, 3/90 (32, 46, 68)  >12
ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физикохимических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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ГІДРАВЛІЧНІ МАСЛА

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
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факс +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103

HYDROL SPECIAL

Клас якості: ISO 6743/4 - HM Клас 
в'язкості: ISO VG: 32, 46, 68

Загальна характеристика:
Hydrol ® Special -  це високоякісна гідравлічна олива з підвищеною стійкістю до окислення. Завдяки спеціально
розробленій рецептурі, запобігає утворенню кислот і шламу в результаті окислення оливи. Завдяки винятковим
властивостям, забезпечує подовження інтервалів між змінами оливи, скорочує час простою, знижує витрати на ремонт
і консервацію гідравлічних систем, а також обмежує аварійність.  Олива містить інноваційні, оптимально підібрані
легуючі присадки, що захищають систему маслопостачання від корозії. Олива Hydrol ® Special має виняткові
властивості, що захищають від зносу поверхні елементів, що труться, в системах гідронасосів. Крім того, воно має
підвищений індекс в'язкості і дуже хороші низькотемпературні властивості, завдяки чому, його можна
використовувати у відносно широкому температурному діапазоні, що полегшує запуск за низьких навколишніх
температур.

Застосування:
Гідравлічна олива Hydrol ® Special призначена для змащування систем трансмісії, приводу і гідрокерування механізмів
регулювання і управління, гідравлічних передач, а також інших схожих пристроїв.  Продукт розроблено для роботи в
стаціонарній та мобільній промисловій техніці, транспортних засобах, будівельній та гірничопромисловій техніці.
Hydrol ® Special може використовуватися в системах, в яких виробник рекомендує гідравлічне масло за класом ISO L-
HM або за DIN HLP. Підвищений індекс в'язкості забезпечує поліпшення роботи в змінному температурному діапазоні.
Завдяки винятковим властивостям, може використовуватися в гідравлічних пристроях для виробництва керамічної
плитки.

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ.  СПЕЦИФІКАЦІЯ:
DIN 51524 ч.2,
ISO 11158

Фізичні та хімічні властивості:
Параметр Одиниця Типові значення
Кінематична в'язкість за температури 400C HYDROL SPECIAL
32

мм2/с
32,8

HYDROL SPECIAL 46 44,8
HYDROL SPECIAL 68 67,3
Індекс в'язкості (32, 46, 68) - 115
Температура плинності 0C    
HYDROL SPECIAL 32 -39
HYDROL SPECIAL 46 -33
HYDROL SPECIAL 68 -30

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Стійкість до піноутворення (32, 46, 68):
- I послідовність

мл 20/0
30/0

· II послідовність
· III послідовність

20/0

Корозійний вплив на мідну пластину, 24 год/1000C (32, 46, 68) зразки 1

деемульгування при 540C HYDROL 
SPECIAL 32

хв. 15
25

HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

30

Повітровідділення при 500C HYDROL 
SPECIAL 32

хв. 1,5
5,2

HYDROL SPECIAL 46
HYDROL SPECIAL 68

9,1

Тест FZG A/8, 3/90 (32, 46, 68) - >12

УВАГА:Вище подані значення фізико-хімічних властивостей є типовими величинами.  Фактичні величини подані в сертифікатах якості, що додаються до 
кожної партії продукту.


