
 
 
 

Гидравлические масла 
 

HYDROL® L-HV 46 

Класс 
качества: 

 
Класс качества согласно ISO 11158 – HV 

Класс 
вязкости: 

 
ISO VG: 46 

Общая характеристика 

Гидравлические масла Hydrol® L-HV производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел и 

комплекса облагораживающих добавок. Эти масла характеризуются высоким уровнем свойств против изнашивания и 

дополнительно улучшенными в отношении гидравлических масел типа L-HM температурными параметрами и 

параметрами вязкости. 

Обеспечивает: 

 
- Продление срока эксплуатации, 

- Уменьшение изнашивания поверхности элементов трения в системах гидравлических насосов, 

- Работу в широком диапазоне температур с сохранением оптимальных свойств вязкости (высокий показатель 

вязкости WL > 140). 
 

Применение 

Гидравлические масла Hydrol® L-HV предназначены для использования в системах привода высоких нагрузок, 

поршневых насоса постоянного и переменного потока высокого давления, а также лопастных насосах , где требуется 

высокий уровень свойств против расхода масла, а также в точных системах гидравлического управления и в 

гидравлических системах, которые требуют небольших изменений вязкости при изменениях температуры. 
 

Standards, approvals, specifications 

DIN 51524 часть 3 

Hydrol L-HV 32, 46, 100 - Eaton Vickers I-286 S 

Hydrol L-HV 15, 32 - TATRA 

Рекомендуется фирмой Lena Wilków для автомобиля типа RDPN-1800 версия P 

Hydrol L-HV 46: MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H 

Bosch Rexroth RE 90220-01 

MAG/ Cincinnati Machine P-70 

Denison Hydraulics HF2/HF1/HF0 - Hydrol® L-HV 32, 46, 68 

ArcelorMittal - Hydrol® L-HV 46 

XCMGEuropa S.A. 

 

Физико-химические свойства 
 
 

Параметры Един. Типичные значения 

Кинематическая 
вязкость при 
температуре 400C 

 
мм2/с 

 
47,2 

Показатели вязкости - 145 

Температура текучести 0C -34 

Температура 
воспламенения 

 
0C 

 
210 



Устойчивость к 
пенообразованию: · 
Склонность к 
пенообразованию: 
объем пены через 5 
минут продувки 
воздухом при 
температуре 250C, · 
Стойкость пены: объем 
пены через 10 минут. 
Отставание при 
температуре 250C 

мл 20 0 

Коррозийное 
воздействие на медной 
пластинке, 3 ч/1000

 

C, коррозионный бал 

образцы 
 
 

1a 

Деэмульгирующие 
параметры – время 
отделения эмульсии от 
воды для получения: - 
40 - 43 мл масла - 37 - 
40 мл воды - 0 - 3 мл 
эмульсии при 
температуре 

 
 
 

мин 

 
 
 

20 

 
0C 54 

Способность масла к 
выделению воздуха при 
температуре 500C 

 
мин 

 
6 

Способность к передаче 
нагрузок на рабочем 
месте FZG, коэффициент 
разрушающей нагрузки, 
не ниже, чем 

 

 
- 

 

 
11 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными 
величинами. 

 



Гідравлічні масла

HYDROL® L-HV 46
Клас
якості: Клас якості згідно з ISO 11158 - HV

Клас
в'язкості: ISO VG: 46

Загальна характеристика

Гідравлічні оливи Hydrol® L-HV виробляються на основі високоякісних мінеральних базових олив і комплексу
облагороджувальних добавок. Ці оливи характеризуються високим рівнем властивостей проти зношування і додатково
поліпшеними відносно гідравлічних олив типу L-HM температурними параметрами і
параметрами в'язкості.
Забезпечує:

- Продовження терміну експлуатації,
- Зменшення зношування поверхні елементів тертя в системах гідравлічних насосів,
- Роботу в широкому діапазоні температур зі збереженням оптимальних властивостей в'язкості (високий
показник в'язкості WL > 140).

Застосування

Гідравлічні оливи Hydrol® L-HV призначені для використання в системах приводу високих навантажень, поршневих
насосах постійного та змінного потоку високого тиску, а також лопатевих насосах, де потрібен високий рівень
властивостей проти витрати оливи, а також у точних системах гідравлічного управління та у гідравлічних системах, що
потребують невеликих змін в'язкості під час змін температури.

Стандарти, погодження, специфікації

DIN 51524 частина 3
Hydrol L-HV 32, 46, 100 - Eaton Vickers I-286 S
Hydrol L-HV 15, 32 - TATRA
Рекомендується фірмою Lena Wilków для автомобіля типу RDPN-1800 версія P Hydrol
L-HV 46: MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H
Bosch Rexroth RE 90220-01
MAG/ Cincinnati Machine P-70
Denison Hydraulics HF2/HF1/HF0 - Hydrol® L-HV 32, 46, 68
ArcelorMittal - Hydrol® L-HV 46
XCMGEuropa S.A.

Фізико-хімічні властивості

Параметри Єдиний. Типові значення

Кінематична
в'язкість при
температурі 400 C

мм2/с 47,2

Показники в'язкості - 145

Температура плинності 0C -34

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


Температура
займання 0C 210

Стійкість до
піноутворення:
- Схильність до
піноутворення:
об'єм піни через 5
хвилин продування
повітрям за
температури 250 C,

- Стійкість піни: об'єм 
піни через 10 хвилин.
Відставання за
температури 250 C

мл 20 0

Корозійний вплив на
мідній пластинці, 3
год/1000 C, 
корозійний бал

зразки

1a

Деемульгуючі 
параметри - час
відокремлення емульсії 
від води для отримання: 
- 40 - 43 мл олії - 37 -
40 мл води - 0 - 3 мл 
емульсії при
температурі

хв 20

0C 54

Здатність олії до виділення
повітря за температури 500

C

хв 6

Здатність до передачі 
навантажень на робочому 
місці FZG, коефіцієнт 
руйнівного навантаження, 
не нижче, ніж

- 11

ПРИМІТКА: Вищевказані значення фізико-хімічних параметрів є типовими величинами.
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