
BOXOL 26BOXOL 26BOXOL 26BOXOL 26

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG : 46

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

Масло Boxol® 26 получают на основании минерального масла и комплекса добавок, в состав которого
входят добавки, улучшающие вязкостнотемпературные, смазочные, противопенные, антикоррозионные
и антиокислительные свойства.
Цифровой индекс при названии масла обозначает значение кинематической вязкости при температуре
50oC.

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

Масло Boxol® 26 применяется для:

· гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях,
· механизмов усиления рулевого управления в автомобильных транспортных средствах,
· гидромеханических коробок передач,
· механических коробок передач,
· некоторых гидрокинетических систем

ФизическФизическФизическФизическ
ие иие иие иие и
химическхимическхимическхимическ
иеиеиеие
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/сек 42,1
Коэффициент вязкости  150
Температура застывания: 0C 42
Стойкость к пенообразованию:  объем пены через 5
мин. продувки воздухом: · при температуре 25°C, · при
температуре 95°C, · при температуре 25°C после
исследования при температуре 95°C  объем пены через
10 мин. отстаивания: · при температуре 25°C, · при
температуре 95°C, · при температуре 25°C после
исследования при температуре 95°C

мл 10 80 10 0
0 0

Коррозионное действие на медных пластинах, 3
часа/150°C, степень коррозии

образцы 82 мм

Анилиновая точка oC 85
Прочность смазочной пленки, нагрузка сваривания даН 198

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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BOXOL 26

Клас в'язкості: ISO VG: 46

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Оливу Boxol® 26 отримують на основі мінеральної оливи та комплексу добавок, до складу якого входять добавки, 
що покращують в'язкісно-температурні, змащувальні, протипінні, антикорозійні та антиокислювальні властивості.
Цифровий індекс при назві оливи позначає значення кінематичної в'язкості за температури 50oC.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Масло Boxol® 26 застосовується для:

· гідравлічних систем, що працюють у важких умовах,
· механізмів посилення рульового керування в автомобільних транспортних засобах,
· гідромеханічних коробок передач,
· механічних коробок передач,
· деяких гідрокінетичних систем

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

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

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31323 Kraków,
тел. +48 12 665 55 00,

МАСТИЛА ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

Параметри Єдиний. Типові
значення

Кінематична в'язкість за температури 40°C мм2/сек 42,1
Коефіцієнт в'язкості 150
Температура застигання: 0C 42
Стійкість до піноутворення: об'єм піни через 5 хв. продування
повітрям: - за температури 25°C, - за температури 95°C, - за
температури 25°C після дослідження за температури 95°C
об'єм піни через 10 хв. відстоювання: - за температури 25°C, -
за температури 95°C, - за температури 25°C після дослідження
за температури 95°C

мл 10 80 10 0
0 0

Корозійна дія на мідних пластинах, 3 години/150°C, ступінь 
корозії, ступінь корозії

зразки 82 мм

Анілінова точка o C 85
Міцність мастильної плівки, навантаження зварювання даН 198
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