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RENOLIN ZAF D HT – en serie zink- og
askefrie hydraulikolier med meget gode
rengørende egenskaber.

Udviklingen af hydrauliksystemer går mod, at de bliver mere kompakte, bedre
forseglede, har en lavere olievolumen samt længere skifteintervaller. Det
stiller høje krav til hydraulikolien. Vi introducerer derfor RENOLIN ZAF D HT –
en serie hydraulikolier, der er fremstillet til at opfylde og overopfylde
behovene i disse moderne hydrauliksystemer.

Nogle af fordelene ved RENOLIN ZAF D HT-serien:



• Høj oxiderings- og termisk stabilitet, sikrer øget levetid

• Udmærket korrosionsbeskyttelse til kobber og gul messing, også
i nærheden af fugt og vand.

• Yderst god hydrolytisk stabilitet, dvs. at formuleringerne er
robuste, selv under påvirkning af fugt og vand.

• Meget gode rengørende og dispergerende egenskaber.

RENOLIN ZAF D HT-produkterne er universelle olier, der kan anvendes som
både hydraulikolier og i industrielle gearkasser. De har en meget høj ydeevne
i forurenede miljøer med støv eller vand, og kan anvendes i både stationær
og mobil hydraulik. De fås med viskositet 32, 46 og 68.

Specifikationer: 
RENOLIN ZAF D HT-serien opfylder og overopfylder kravene i henhold til:
DIN 51524-2: HLPD
ISO 6743-4: HM
DIN 51517-3: CLP, CLP-D
ISO 6743-6 CKC
DBL 6713-HLP (med undtagelse af demulgeringsevne)
RENOLIN ZAF D 46 HT erstatter det tidligere produkt HYDRAWAY HLPD 46.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske
rødder, der udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler
og relaterede specialiteter.

I tæt samarbejde med vores kunder udvikler vi innovative og skræddersyede
smøremiddelløsninger til alle typer af industrier såsom bilindustrien,
fremstillingsindustrien, byggeri & entreprenør, energi- og transportsektoren,
fødevareindustrien, skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien og meget
mere.

FUCHS er verdens største uafhængige leverandør af innovative
smøremiddelløsninger til stort set alle industrier og applikationer. Vi er 6.000
medarbejdere i over 50 lande, som alle deler det samme mål: at holde verden
i gang med både bæredygtighed og effektivitet i fokus.
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