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RENOLIN ZAF MC – En ny moderne serie
hydraulikkoljer med ekstrem ytelse.

RENOLIN ZAF MC er en serie sink- og askefrie universaloljer og
hydraulikkvæsker, basert på gruppe III-baseoljer. Takket være en høy og
naturlig skyvestabil viskositetsindeks har produktene bredt bruksområde, noe
som gjør at du kan rasjonalisere antall produkter i sortimentet og redusere
kostnadene. RENOLIN ZAF MC har også en utmerket aldringsbestandighet og
gode rengjørende egenskaper, noe som bidrar til energibesparelser i
hydraulikksystemet.

RENOLIN ZAF MC finnes i viskositetsklasse 32, 46, 68 og 100 i emballasjen



fat og IBC.

RENOLIN ZAF MC, energibesparende hydraulikkoljer:

• Utmerket oksidasjonsstabilitet og aldringsbestandighet
• Utmerkede avluftingsegenskaper
• Bredt intervall av driftstemperaturer
• Høy skyvestabilitet og høy viskositetsindeks
• Forlengede serviceintervaller
• Utmerkede dispersjons- og detergentegenskaper

RENOLIN ZAF MC-serien oppfyller og overgår kravene ifølge:

• DIN 51524-2: HLP
• DIN 51524-3: HVLP
• ISO 6743-4: HM
• ISO 6743-4: HV
• DIN 51517-3: CLP
• ISO 6743-6: CKC
• DBL 6713: HLP, HVLP
• Denison HF-0/ HF-1/ HF-2
• Bosch Rexroth Fluid Rating List: RDE 90245 and RD 90235

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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