ZEN - HD 68
Mô tả
ZEN - HD 68 là dầu thủy lực được công thức từ dầu gốc nhóm II tinh chế và hàm lượng

HYDRAULIC OIL, INDUSTRIAL OIL

chống mài mòn - AW (AntiWear) cao. ZEN - HD 68 được phát triển để làm việc với hệ
thống thủy lực công nghiệp, hệ thống thủy lực di động hoạt động dưới điều kiện khắc
nghiệt, ở những nơi cần dầu có khả năng chống mài mòn cao và độ dày màng dầu bền
vững.

Ứng dụng
ZEN – HD 68 được ứng dụng trên tất cả hệ thống thủy lực công nghiệp và hệ thống thủy
lực di động hiện đại. Sản phẩm cũng được sử dụng để thay thế cho dầu thủy lực không
chứa phụ gia chống mài mòn hoặc dầu có chứa phụ gia chống mài mòn thế hệ cũ.

Thông số kỹ thuật
Đơn vị

ZEN – HD 68

Tỷ trọng ở 15 C

g/mL

0,867

Độ nhớt ở 100oC

cSt

9,072

Độ nhớt ở 40 C

cSt

68,54

Chỉ số độ nhớt

-

107

C

Chỉ tiêu kỹ thuật
o

o

Điểm chảy

o

-18

Điểm chớp cháy COC

o

C

265

mL/mL

0/0

%

0,024

o

Khả năng tách bọt ở 93,5 C
Hàm lượng kẽm (Zn)

Lợi ích sản phẩm
- ZEN - HD 68 cung cấp hiệu năng tuyệt vời trong khoảng nhiệt độ làm việc khá rộng. Đặc
tính chống mài mòn và sức mạnh màng dầu của dầu gốc nhóm II giúp sản phẩm đảm bảo
hiệu suất làm việc trong hệ thống thủy lực hoạt động dưới điều kiện trung bình tới nặng
- Khả năng chống oxy hóa và bền nhiệt của dầu gốc nhóm II tinh chế đã được kiểm
chứng giúp dầu có chu kỳ làm việc kéo dài hơn.
- Hệ phụ gia chống mài mòn tiên tiến bền với nước giúp ZEN - HD 68 làm việc ổn định,
chống tắc lọc, kéo dài tuổi thọ dầu và hệ thống thủy lực.

Chứng nhận & chấp nhận
ZEN - HD 68 đạt tiêu chuẩn ISO 6743 HL, HM; DIN 51524 part I - HL, part II – HLP.

