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СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ

ISO 6743 HL
DIN 51524
(TEIL 1)

ISO 6743 HV
DIN 51524 HVLP
(TEIL 3)

DIN 51524 HLP-D
(TEIL 3)

Hydro HVI

6 150

HVC
HVC SX

6 180

HVX
Tundra

6 200
6 300

БИОРАЗГРАДИМО

Fluid Bio
Fluid Bio S

6 220
6 140

СИНТЕТИЧНО

Hydro Eco HV
6 180
ESCA Hydro P
6 160
ESCA Hydro Food 6 140

МИНЕРАЛНО

НЕЗАПАЛИМО
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ISO 6743 HM
DIN 51524 HLP
(TEIL 2)

Fluid L

6 100

HFO
Hydro S
6 100
Hydro NT

Hydro Fire (46, 68, биоразградимо)
Firex 46 (вода, гликол)

Hydralux HV 6 150

ГРАФИКА, ПОКАЗВАЩА ВИСКОЗИТЕТА КАТО ФУНКЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Вискозитетният индекс е стойност, която показва поведението на вискозитета на маслото спрямо температурните вариации. Колкото по-висок е вискозитетният индекс, толкова по-малко вискозитетът на
течността се влияе от температурата.
Нормален вискозитетен индекс = +/- 100
Висок вискозитетен индекс = from +/- 125 to +/- 400

Вискозитетът
като функция
на температурата
Viscositeit
i.f.v. temperatuur

Viscositeit
Вискозитет(cSt)
(cST)

201

151
Tundra 32
HFO 32
101

Log. (HFO 32)
Linear (HFO 32)

51
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ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ХИДРАВЛИКАТА
Вискозитет

Вискозитетен индекс

DENISON HF1
DIN 51524 HL
ISO 6743/2 FC
ISO 6743/4 HL
NFE 48603 HL

6 100
6 150

100

CINCINNATI P38(ISO32)/
P68(ISO32)/P55(ISO46)/
P70(ISO46)/P54(ISO68)/
P69(ISO68)
DENISON HF0/HF1/HF2
DIN 51524 Teil 2 HLP
DIN 51506 VDL
ISO 6743 HM
ISO 6743 DAG/DAH
KOMATSU KES07.841.1
NFE 48600 HM
NFE 48603 HM
NFE 60200 HM
SWEDISH STANDARD SS
15 54 34 Class A
VICKERS I 286S
VICKERS M2952S

6 22
6 32
6 46
6 68
6 100

100

Продукт и описание

Стандарти

Fluid L
Fluid L е инхибирана хидравлична течност, устойчива
на окисляване, корозия и разпенване. Това масло се
препоръчва най-вече за хидравлични системи с ниско
работно налягане до 150 бара.
FLUID L може да се използва и за:
- Общо смазване и смазване на умерено натоварени
зъбни колела в маслена баня.
- Смазване на вакуумни помпи, по-специално тези с
ISO VG 100 вискозитет.
HFO
HFO е универсално хидравлично масло, което е
разработено за системи, които изискват клас ISO
HM. Това масло, както всички хидравлични масла от
гамата на Unil, съдържа добавки против износване,
антиоксидация и разпенване, което му позволява да
осигури оптимална защита на хидравличните системи
и хидравличните вериги в мобилното оборудване.
Гарантира добро смазване и филтруемост.
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Продукт и описание

Стандарти

Hydro S

CINCINNATI P68(ISO32)/
P69(ISO68)/P70(ISO46)
DENISON HF0
DIN 51524 Teil 2 HLP
ENGEL Presses (grade
46) ISO 6743 HM
LVD ISO (grades 46 and
68) NETSTAL Presses
(grade 68)
NFE 48600 HM
NFE 60200 HM

HYDRO S е безцинково, хидравлично масло с противоизносни добавки. По заявка, HYDRO S 46 и HYDRO
S 68 могат да бъдат филтрирани до 3 микрона още по
време на производството. След това те се доставят
под името HYDRO NT 46 NAS 6 и HYDRO NT 68 NAS 6.
HYDRO S покрива широка гама от приложения:
ПРОМИШЛЕНОСТ: Всички хидравлични системи с
винтови или червячни помпи до 350 бара (шприцове
за пластмаса и др.).
СТРОИТЕЛСТВО: Всички хидравлични вериги в мобилното оборудване, които изискват масло от клас ISO
HM.

Вискозитет

Вискозитетен индекс

6 15
6 22
6 32
6 46
6 68

100

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ХИДРАВЛИКАТА, ФИЛТРИРАНИ ДО 3 МИКРОНА (NAS 6)
Продукт и описание

Стандарти

Hydro NT

ISO 6743 HM
DIN 51502 HLP-D
DIN 51524 Teil 2 HLP

HYDRO NT е хидравлично масло без цинк, филтрирано
до 3 µ, за да отговори на клас на чистота NAS 6. Това
прави маслото изключително подходящо за хидравлични системи със серво и пропорционални клапани,
както и за машини, които са подложени на високи
изисквания относно класа на замърсяване и филтрируемостта на маслото, като спрей машини. Освен това
Hydro NT има мощни почистващи свойства за клапаните и висока термична и окослителна стабилност.

Вискозитет

Вискозитетен индекс

6 46
6 68

100
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С ПОВИШЕН ВИСКОЗИТЕТЕН ИНДЕКС И ВОДОАБСОРБИРАЩА СПОСОБНОСТ
Продукт и описание

Стандарти

Hydralux HV

DIN 51524 Teil 3 HLP-D
ISO 6743 HV
MAN N698
NFE 48603 HV
NFE 60200 HV
VICKERS I 286S
VICKERS M2950S

HYDRALUX HV има детергентни свойства (до 3% абсорбция на вода без риск от корозия или износване)
и е особено препоръчителен за оборудване, което
е чувствително към замърсяване с вода и в случаи,когато могат да настъпят значителни температурни
разлики (повишен индекс на вискозитет). Идеален за
използване в строителството, селското стопанство
и в машини, които работят в най-тежки условия (околна температура, влажност, прах, мръсотия и др.).

Вискозитет

Вискозитетен индекс

6 32
6 46
6 68

170

Вискозитет

Вискозитетен индекс

С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СВОЙСТВА
Продукт и описание
Hydro Eco HV.

Стандарти

Bosch Rexroth RE 90220 6 46
CINCINNATI P68(ISO32)/
HYDRO ECO HV е хидравлично масло, разработено
P69(ISO68)/P70(ISO46)
така, че да даде възможност на хидравличните сисDIN 51524 Teil 3 HVLP
теми да работят с възможно най-добрата енергийна
DENISON HF0/HF1/HF2
ефективност. Това е нископепелно масло на синтетичEaton 35VQ25
на основа без цинк, със специални добавки, които осиGM LS-2
гуряват изключително нисък коефициент на триене
ISO 11158
(по-малко триене в машината), повишен вискозитетен
SAE MS 1004
индекс и удължени интервали на смяна. HYDRO ECO
HV може перфектно да се използва за постигане на
значителни икономии на енергия и по-ниски разходи
за поддръжка на инсталации работещи при високо налягане, като леярни машини за под налягане и хидравлични преси. Минимална покупка - 2000л.

180
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С ПОВИШЕН ВИСКОЗИТЕТЕН ИНДЕКС
Вискозитет

Вискозитетен индекс

ISO 6743 HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP
DENISON HF2
VICKERS M2950S
VICKERS I 286S
CINCINNATI P69(ISO68)/
P70(ISO46)
US STEEL 127/136
NFE 48603 HV

6 15
6 32
6 46
6 68

150

CINCINNATI P68(ISO32)/
P69(ISO68)/P70(ISO46)
DENISON HF0
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV
SS 155434
VICKERS I 286S
VICKERS M2952S

6 15
6 22
6 32
6 46
6 68
6 100

180

Продукт и описание

тандарти

Hydro HVI
Висококачествените базови масла и добавки (които
включват стабилизиран цинк) гарантират отлична
производителност при най-тежките условия. Повишеният вискозитетен индекс осигурява почти постоянен
вискозитет при резки температурни промени. Това
гарантира, че машините остават оптимално смазани и
защитени. Изключително подходящо масло за промишлени приложения, инсталации с тежки натоварвания, железопътен транспорт и др. Този продукт се
предлага в различни цветове.
HVC
HVC е хидравлично масло с вискозитетен индекс 180.
Особено се препоръчва за хидравлични системи,
които трябва да работят при големи температурни вариации и налягания (> 350 бара). Може да се използва
за всички видове червячни помпи, бутални и винтови
помпи. HVC позволява рационализирането на склада за смазочни продукти. HVC има характерен зелен
цвят, което улеснява откриването на всякакви течове.
HVX
HVX се препоръчва за хидравлични системи, които са
подложени на изключително широки температурни
колебания и / или работят при изключително високи
налягания. Маслата HVX отговарят и надвишават изискванията за устойчивост на срязване на молекулата
при строителните машини.
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Ford M6C 32
6 22
CINCINNATI P68(ISO32)/ 6 46
P69(ISO68)/P70(ISO46)
DENISON HF0
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV
VICKERS I 286S
VICKERS M2950S

200

УСТОЙЧИВИ НА ЕКСТРЕМНО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Продукт и описание

Стандарти

HVC SX

DENISON HF0
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV

Хидравличната течност HVC SX се препоръчва специално за всички хидравлични системи, които са
подложени на екстремно ниски температури, особено
товарни рампи на кораби, камиони, хладилни складове за палети, товаро-разтоварни докове, замразени
складови помещения и др.
HVC SX е висококачествено, безцинково ЕР хидравлично масло на базата на специално подбрани, рафинирани базови масла. Това масло има ниска точка на
течливост. То може да се използва при температури до
-40 ° C без никакви проблеми.
Tundra

Вискозитет

Вискозитетен индекс

6 15

180

CINCINNATI P68(ISO32)/ 6 15
P69(ISO68)/P70(ISO46)
Хидравличните масла TUNDRA се препоръчват специ6 22
DENISON HF0
ално за всички хидравлични системи, които са подлоDIN 51524 Teil 3 HVLP
жени на екстремно ниски температури, по-специално
6 32
ISO 6743 HV
товарни рампи на кораби, камиони, палетни товарачи,
NFE 48603 HV
хладилни складове, товаро-разтоварни докове, замраSS 155434
зени складови помещения и др. Прилага се и в авиаVICKERS I 286S
ционна индустрия, за смазване на предкрилки и др.
VICKERS M2952S
Изключително ниската точка на течливост на това масло го прави напълно използваемо при температури до
-50 ° C (точката на втвърдяване е -63 ° C!). Напълно
безцинково масло

>220
>250
>250
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БИОРАЗГРАДИМИ
Продукт и описание

Стандарти

Вискозитет

Вискозитетен индекс

Fluid Bio

CEC-L-33 A-93

6 32

220

ISO 6743 HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP

6 22
6 46

140

FLUID BIO е екологично (биоразградимост> 95%)
растително масло и се препоръчва навсякъде, където
околната среда може да бъде застрашена от течове
или загуба на масло. Приложение в превозни средства
и хидравлично оборудване в секторите на горското и
селското стопанство, и др. Добавките, включени във
FLUID BIO, осигуряват изключително добро налягане и
антикорозионни свойства, както и добра устойчивост
на окисляване при температури до максимум 70 ° C.
Fluid Bio S
FLUID BIO S е екологично (биоразградимост> 95%)
хидравлично масло на синтетична основа (наситени
естери). Използва се за хидравлични системи, които
работят при тежки условия и навсякъде, където се
изисква масло с високи противоизносни свойства
и стабилен вискозитетен индекс. Благодарение на
синтетичното си базово масло, FLUID BIO S има отлична устойчивост на окисляване, добри свойства
на изпомпване при ниски температури и може да се
използва за удължени интервали на смяна на маслото.
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ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ
Вискозитет

Вискозитетен индекс

NSF H1
USDA H1
KOSHER
HALAL

6 32
6 46
6 68

140

InS H1
USDA H1
ISO 6743/4-L-HS
DIN 51524 Teil 3 HVLP
KOSHER
HALAL

6 15
6 32
6 46
6 68
6 100

160

Продукт и описание

Стандарти

ESCA Hydro Food.
Хидравличните масла ESCA HYDRO FOOD са разработени за използване в хранителната промишленост.
Тези масла се предлагат с ISO от 32 до 68 вискозитет.
Особено подходящи за хидравлични системи в хранителната и фармацевтичната индустрия. Може да се
използват и за смазване на конвейерни вериги при
нормална температура на околната среда. Маслата
ESCA HYDRO FOOD предотвратяват риска от случаен
контакт с храни.
ESCA Hydro P
ESCA HYDRO P е синтетично хидравлично масло на
основата на полиалфаолефини (PAO). Специалните
добавки гарантират отлични противоизносни и “EP”
свойства. В допълнение, увеличеният вискозитетен
индекс значително подобрява производителността на
системата.
Маслата ESCA HYDRO P отговарят на изискванията на
FDA 21 CFR 178.3570 и са регистрирани H1 продукти за
процеси, при които може да възникне случаен контакт
с храна. Всички регистрирани продукти на ESCA H1 са
произведени в съответствие с ISO 21.469: 2006, HACCP
и GMP протоколи. Смазките ESCA H1 не съдържат
никакви съставки от животински произход или генетично модифицирани продукти и са сертифицирани
от KOSHER и HALAL.
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ
Вискозитет

Вискозитетен индекс

CEC-L-33 A-93 (биологично разградими
>90%)
ISO 6743 HFDU

6 46
6 68

180

ISO 6743 HFC

6 46

195

Продукт и описание

Стандарти

Hydro Fire
HYDRO FIRE е безводна синтетична течност на основата на органични естери (това масло е повече от
90% биологично разградимо). Силно се препоръчва
за хидравлични инсталации, разположени в зони, в
които има опасност от пожар (източници на топлина или лесно запалими материали), по-специално в
случаи на скъсване на тръбопроводи под налягане.
HYDRO FIRE отговаря на изискванията за безопасност
в миннодобивната, стоманодобивната и стъкларската
промишленост, както и на изискванията за индустриални врати на пещи и машини, използвани за леене на
разтопен метал.
FIREX
FIREX, е продукт на базата на вода и гликол и може да
се използва във всички хидравлични системи за оборудване в минната или стоманодобивната промишленост, инжекционни машини, оборудване под налягане
в леярни, както и оборудване в среди, където има
опасност от пожар или където изисква се абсолютна
безопасност.
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ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Unil Lubricants работи в екслклузивно близко сътрудничество с голяма и високотехнологична лаборатория за изследвания. Тази лаборатория има търговска дейност и в областта на мониторинга. По този начин ние можем също
така да предложим решения чрез активна поддръжка, които могат драстично да удължат живота на вашата машина.

Различни видове контрол на качеството
Всички смазочни продукти на Unil са подложени на обширен контрол на качеството както преди, така и по време на
производството. Ръководителят на производството взема проба от доставения суров продукт при получаванто му
в нашата фабрика. Суровините се приемат и прилагат в производство само ако отговарят на всички предварително
определени спецификации.
След производството на определен продукт се взема проба от производствения резервоар. Тази проба преминава
подобни качествени тестове както първата проба, където се проверява нейния вискозитет при 40 ° C и 100 ° C, цвят,
вискозитетен индекс, а също така и за съдържание на вода, фосфор, цинк, магнезий, калций и сяра . Освен това могат да бъдат наложени допълнителни критични тестове върху продукти, разработени за специфични приложения.
След пълнене на продуктите в по-малки опаковки като IBC или варели се взема трета проба. Тази проба преминава
отново предходните тестове, за да се уверим, че се поддържа качеството от суровината до крайния продукт.

Допълнително обслужване
Клиентите на Unil Lubricants могат също да се възползват от опита на лабораторията. Извършвайки редовни анализи, ще можете да извършвате проактивна поддръжка. Проактивният метод за поддръжка се фокусира върху причините за износването и дефектите на машината. Тази стратегия позволява значителни икономии по отношение на
поддръжката на машината, тъй като е възможно да се намесите, преди да се види проблем или дефект в машината.
По този начин можем да удължим живота на механичните машини с до 20%.
Това не само гарантира, че получавате най-добрия продукт за вашата машина, но и че тя може да продължи да работи непрекъснато, получавайки най-доброто внимание.
Ако искате да научите повече за нашите лабораторни дейности и техните анализи, моля, свържете се с Вашия представител.
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Bergensesteenweg 713 | BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 365 02 00 | Fax. +32 (0)2 360 01 12
info@unil.com | www.unil.com | @UnilLubricants

Официален вносител
на Unil за България
гр. Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. “Хан Аспарух” № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.unil.bg
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гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
+359 888 669 666 и +359 883 380 666
tim97sofia@abv.bg

Unil.bg

