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RENOLIN ZAF D HT – en serie sink- og
askefrie hydraulikkoljer med svært gode
rengjørende egenskaper

Utviklingen innen hydraulikksystemer går i retning av systemer som er mer
kompakte, bedre forseglet, har lavere oljevolum samt lengre skiftintervaller.
Dette stiller strenge krav til hydraulikkoljen. Derfor introduserer vi RENOLIN
ZAF D HT – en serie hydraulikkoljer som er utviklet for å oppfylle og
overtreffe behovene for disse moderne hydraulikksystemene.

Noen av fordelene med RENOLIN ZAF D HT-serien:



• Høy oksidasjons‑ og termisk stabilitet, noe som gir lengre levetid
• Utmerket korrosjonsbeskyttelse for kobber og gulmetaller, også i

nærvær av fuktighet og vann.
• Svært god hydrolytisk stabilitet, dvs. at formuleringene er

robuste også under påvirkning av fuktighet og vann.
• Svært gode rengjørende og dispergerende egenskaper.

RENOLIN ZAF D HT-produktene er universelle oljer som kan brukes både som
hydraulikkoljer og i industrielle girkasser. De har svært høy ytelse i
forurensede miljøer med støv eller vann og kan brukes i både stasjonær og
mobil hydraulikk. De leveres i viskositet 32, 46 og 68.

Spesifikasjoner:

RENOLIN ZAF D HT-serien oppfyller og overgår kravene ifølge:

DIN 51524-2: HLPD
ISO 6743-4: HM
DIN 51517-3: CLP, CLP-D
ISO 6743-6 CKC
DBL 6713-HLP (med unntak for demulgeringsevne)

RENOLIN ZAF D 46 HT erstatter det tidligere produktet HYDRAWAY HLPD 46.

FUCHS er en del av et globalt konsern med tyske røtter som utvikler,
produserer og distribuerer ett bredt sortiment av smøremidler og relaterte
spesialiteter.

I nært samarbeid med våre kunder, utvikler vi innovative og skreddersydde
smøremiddelløsninger for alle typer bransjer, som bilindustrien,
produserende industri, bygg & entreprenørvirksomhet, energi &
transportsektoren, næringsmiddelindustrien, skogbruk, stål, metall, og
sementindustrien med mer.

FUCHS er verdens største uavhengige leverandør av innovative
smøremiddelløsninger for stort sett alle bransjer og bruksområder. Vi er 6000
ansatte i over 50 land som alle har samme mål: Å holde verden i bevegelse
med både holdbarhet og effektivitet i fokus.
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