
Produktové informácie

Hyspin ZH-M
Hydraulický olej

Popis produktu
Castrol Hyspin™ ZH-M (v minulosti nazývaný Vitamol™ ZH-M) je špeciálna hydraulická kvapalina pre centrálne
hydraulické systémy na báze najkvalitnejších základových olejov a starostlivo vybraných aditív s vynikajúcimi
výkonnostnými schopnosťami. Priaznivý viskozitný index spolu s nízkymi stratami odparením garantujú prevádzkovú
spoľahlivosť v širokom rozsahu aplikácií. Použitá formulácia zabezpečuje zníženie hluku (syčanie, vŕzanie apod.) a
zvýšenie protikoróznej ochrany zariadení.

Použitie produktu
Hyspin™ ZH-M bol vyvinutý špeciálne pre automobilový priemysel (Mercedes-Benz, MB-sheet 343) na použitie v
centrálnych hydraulických systémoch.

Typické parametre
 Názov Metóda Jednotka Hyspin ZH-M

Farba ISO 2049/ ASTM D1500 - 1,0

Hustota pri 15°C ISO 3675/ ASTM D1298 kg/m3 865

Kinematická viskozita
 pri -40°C
pri 20°C
pri 40°C

  pri 100°C

 
ISO 3104/ ASTM/  DP-VW 1408

DIN 51562
 

mm²/s

 
3800
33,7
16,4
4,11

Viskozitný index ISO 2909/ ASTM D2270 -  161

Bod vzplanutia COC ISO 2592/ ASTM D92 °C  157

Bod tuhnutia ISO 3016/ ASTM D97 °C  -45

Strata odparovaním pri 100°C/1h (Noack) DIN 51581-1 %hm 1,4

Číslo kyslosti ISO 6618/ ASTM D974 mgKOH/g 2,3

Korozívna skúška VW-TL 731 VW 1401 - vyhovuje

Technické informácie sú uvedené ako priemerné hodnoty typické pre súčasnú produkciu.
Tento produkt sa v minulosti nazýval Vitamol™ ZH-M. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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