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HEXOL HV 32 - HV 46 – HV 68 
ULEIURI HIDRAULICE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL HV 32 – HV 46 – HV 68 sunt uleiuri hidraulice fără conţinut de zinc, de înaltă calitate, 
cu indice de vâscozitate ridicat, special formulate pentru a fi utilizate în industrie, construcţii, 
minerit,  sisteme hidraulice de ridicat, precum şi  în orice alte sisteme hidraulice fixe şi 
mobile, care lucrează în condiţii de extremă presiune (EP). Sunt produse din uleiuri de bază 
înalt de rafinate, cu un pachet de aditivi speciali anticoroziune, antiuzură, antioxidare, 
antispumare şi ameliorator al indicelui de vâscozitate. 
 

CARACTERISTICI  
- corespund cerinţelor ISO 11158 HL, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP); 
- protecţie excelentă la uzură; 
- stabilitate la oxidare pe termen lung; 
- spumare redusă, eliberarea rapidă a aerului antrenat; 
- compatibile cu alte uleiuri hidraulice convenţionale; 
- recomandate în condiţi de extremă presiune de peste 5000 PSI (~ 350 ATM); 
- indice de vâscozitate mare. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- recomandate pentru sisteme hidraulice industriale, maşini unelte şi aplicaţii mobile   
  unde este cerut un ulei hidraulic cu performanţe superioare şi cu un indice de vâscozitate   
  ridicat; 
- pentru toate tipurile de pompe hidraulice; 
- pentru sisteme hidraulice mobile sau fixe. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate ISO  32 46 68 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox  860 865  870 
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]  29 – 35 41.4 – 50.6 61.2 – 74.8 
Indice de vâscozitate, min.  150 150 150 
Punct de inflamabilitate [˚C] min           210 215 220 
Punct de curgere [˚C] max  -36 -35 -30 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


