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RENOLIN ZAF MC – En ny, moderne serie
af hydraulikolier med ekstrem ydelse.

RENOLIN ZAF MC er en serie zink- og askefrie universalolier og hydraulikolier
baseret på gruppe III baseolier. Takket være et højt og naturligt
forskydningsstabilt viskositetsindeks har produkterne et bredt
anvendelsesområde, hvilket betyder, at du kan rationalisere antallet af
produkter i dit sortiment og reducere dine omkostninger. RENOLIN ZAF MC
har også en glimrende aldringsbestandighed og gode rengørende
egenskaber, hvilket bidrager til energibesparelse i hydrauliksystemet.

RENOLIN ZAF MC findes i viskositetsklasserne 32, 46, 68 og 100 i emballagen



tønde og IBC.

RENOLIN ZAF MC, energibesparende hydraulikolier:

• Glimrende oxidationsstabilitet og aldringsbestandighed
• Glimrende afluftnings egenskaber
• Bredt interval af driftstemperaturer
• Høj forskydningsstabilitet og højt viskositetsindeks
• Forlængede serviceintervaller
• Glimrende dispersions- og detergentegenskaber

RENOLIN ZAF MC-serien opfylder og overopfylder kravene i henhold til:

• 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 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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