
MOL Hydro HLPD 46 
hidrosistēmu eļļa ar mazgājošām spējām  

MOL Hydro HLPD 46 ir augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums, ražots no rūpīgi atlasītām minerālām bāzes eļļām 
un piedevām, ieskaitot ar mazgājošām spējām, un cinku nodiluma samazināšanai. Tas nodrošina nemainīgi augstas 
darbaspējas pat vidēs, kuras ietekmē ūdens, putekļi un plaši svārstīgi temperatūras apstākļi, rūpnieciskajās un 
mobilajās hidrauliskajās sistēmās, kuras darbojas smagās slodzās. Tas nodrošina izcilu nodilumizturību. Standarta 
lāpstiņu sūkņa tests (Vickers V104C) uzrādīja nodilumu par 80% mazāku nekā noteiktā robeža.. 
 
Pielietojums 

Hidrauliskās iekārtas, kuras darbojas mitrā un netīrā vidē 
Darbgaldu hidrauliskās sistēmas 
Hidrauliskās preses, darbam āra apstākļos un telpās 
Cirkulācijas sistēmas 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu hidrauliskās sistēmas 
Celtniecības un kalnrūpniecības mašīnu hidrauliskās sistēmas 

 

Īpašības un priekšrocības 

Mazgājošas un disperģējošas spējas Piesārņotāji (ūdens emulsija, putekļi, diluma daļiņas) tiek izkliedēti un tos var 
atfiltrēt; novērš sistēmas elementu iestrēgšanu; nodrošina prasīto sistēmas tīrību. 

Izcila aizsardzība pret nodilumu Uzticama darbība pat iekārtās, kuras pakļautas lielām slodzēm pie augsta spiediena 
Paildzina iekārtu kalpošanas laiku  

Laba termiskā un hidrolītiskā   Novērš vārstu pielipšanu un nodrošina servo un vadības vārstu drošu darbu; garāki 
stabilitāte    eļļas maiņas intervāli 
Ātra gaisa izvadīšana un Stabila līdzsvarota eļļošanas plēve starp berzes virsmām, nodrošina ilgu 
putu slāpēšana kalpošanu; samazina kavitācijas risku. 
Laba aizsardzība pret koroziju Tērauda un krāsaino metālu sakausējumu detaļu ilgstoša aizsardzība pat mitruma 

klātbūtnē; paildzina iekārtu kalpošanas laiku, samazina apkopju izmaksas. 
 

Specifikācijas un atestācijas 

Viskozitātes klase: ISO VG 46; DIN HLP-D; MAN N 698. 
 
Īpašības 

Īpašības Tipiskās vērtības 
Blīvums, pie 15°C (g/ cm³)                                                                                            0,873 
Kinemātiskā viskozit. pie 40°C (mm²/ s) 47,0 
Kinemātiskā viskozit. pie 100°C (mm²/ s) 6,85 
Viskozitātes indekss (VI)                                                                                          100 
Sastingšanas punkts (°C) -24 
Uzliesmošanas temperatūra (Klīvlenda) (°C) 225 

 
Tabulā norādītie parametri ir tipiskas produkta vērtības un nav specifikācija. 

 
 
 
 
 
 
 
Ražotājs un izplatītājs MOL-LUB Ltd. 
E-pasts: lubricants@mol.hu; mājaslapa: www.mol.hu/lv 
Tehniskā atbalsta dienests: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1 / E. 
Tālr .: + 36 (1) 464-02-36; E-pasts: lubtechdesk@mol.hu 
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