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RENOLIN ZAF D HT – en serie zink- och
askfria hydrauloljor med mycket goda
rengörande egenskaper

Utvecklingen av hydraulsystem går mot att vara mer kompakta, bättre
förseglade, ha lägre oljevolym samt längre bytesintervaller. Detta ställer
höga krav på hydrauloljan. Vi introducerar därför RENOLIN ZAF D HT – en
serie hydrauloljor som är framtagna för att klara och överträffa behoven för
dessa moderna hydraulsystem.

Några utav fördelarna med RENOLIN ZAF D HT serien:



• Hög oxidations- och termisk stabilitet, vilket ger längre
livslängd.

• Utmärkt korrosionsskydd för koppar och gulmetaller, även i
närvaro av fukt och vatten.

• Väldigt bra hydrolytisk stabilitet dvs. formuleringarna är robusta
även under påverkan av fukt och vatten.

• Mycket goda rengörande och dispergerande egenskaper.

RENOLIN ZAF D HT produkterna är universella oljor som kan användas både
som hydrauloljor samt i industriella växellådor. De har mycket hög prestanda
i förorenade miljöer med damm eller vatten och kan användas i både
stationär och mobil hydraulik. De finns tillgängliga i viskositet 32, 46 och 68.

Specifikationer:
RENOLIN ZAF D HT-serien uppfyller och överträffar kraven enligt:
DIN 51524-2: HLPD
ISO 6743-4: HM
DIN 51517-3: CLP, CLP-D
ISO 6743-6 CKC
DBL 6713-HLP (med undantag för demulgeringsförmåga)

RENOLIN ZAF D 46 HT ersätter den tidigare produkten HYDRAWAY HLPD 46.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.

FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa
smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och
användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar
samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i



fokus.
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