
 

 

 

 
 
 
AGIP HYDROIL GF 
AGIP HYDROIL GF je řada vysoce kvalitních hydraulických olejů, speciálně vyvinutých pro použití u všech typů 
hydraulických systémů a zařízení. Tyto oleje byly formulovány z vybraných parafínových základových olejů 
ošetřených aditivy proti rzi, oxidaci a opotřebení 

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY) 
 

AGIP HYDROIL GF     32 46 68 

Barva ASTM  2 2 2 

Viskozita při 40° C mm2/s 32 46 68 

Viskozitní index - 100 100 100 

Bod vznícení o. k. °C 175 190 215 

Bod tuhnutí °C -27 -27 -27 

Hustota při 15 °C kg/l 0,875 0,877 0,880 
 

VLASTNOSTI A VÝKONNOST 

� Mají extrémně dobrou odolnost vůči oxidaci a stabilitu, i když jsou vystaveny neobvyklému tepelnému 
namáhání; tato vlastnost minimalizuje vznik kalů a usazenin, čímž se zabraňuje zalepení průtoků, ventilů a 
rozvodů, přičemž je zaručeno, že olej má nadále odpovídající tok. Díky tomu se snižují náklady na údržbu a 
užitná životnost oleje se prodlužuje. 

� Vysoký viskozitní index u všech stupňů minimalizuje změny viskozity v normálním rozsahu provozních teplot. 
� Nízký bod tuhnutí umožňuje širokou paletu způsobů použití, včetně těch, kde se setkáváme s nízkými 

provozními teplotami. 
� Schopnosti ochrany proti rzi zajišťují efektivní ochranu a zachování všech kovových součástek okruhu. 
� Jejich dobrá demulsibilita zabraňuje tvorbě stabilní emulze oleje a jakékoliv vody, která proniká do systému 

prosakováním nebo kondenzací. Kapaliny si proto ponechávají mazací a protikorozní schopnosti i za těchto 
okolností. 

� Mají dobré schopnosti zabraňující opotřebení, čímž zajišťují efektivitu a dlouhou životnost všech pohyblivých 
součástek hydraulických okruhů. ISO VG stupně 46 a 68 vyhovují 11. stupni testu FZG. 

SPECIFIKACE 

Produkty AGIP HYDROIL GF vyhovují požadavkům následujících specifikací: 

- DIN 51524 část 2 
- AFNOR NF E 48603 HM 
- DENISON HF 2 
- VDMA 24318 
- BS 4231 HSD 
- ISO L-HM 

Oleje AGIP HYDROIL GF jsou zvláště vhodné jako hydraulické kapaliny u hydraulických systémů.
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