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RENOLIN ZAF MC - En ny modern serie
hydrauloljor med extrem prestanda

RENOLIN ZAF MC är en serie zink- och askfria universaloljor och
hydraulvätskor, baserade på grupp III basoljor. Tack vare ett högt och
naturligt skjuvstabilt viskositetsindex har produkterna ett brett
användningsområde vilket gör att du kan rationalisera antal produkter i ditt
sortiment och göra kostnadsbesparingar. RENOLIN ZAF MC har även en
utmärkt åldringsbeständighet och goda rengörande egenskaper vilket bidrar
till energibesparingar i hydraulsystemet.

RENOLIN ZAF MC finns i viskositetsklasserna 32, 46, 68 och 100 i emballagen



fat och IBC.

RENOLIN ZAF MC, Energibesparande hydrauloljor:

• Utmärkt oxidationsstabilitet och åldringsbeständighet
• Utmärkta avluftningsegenskaper
• Brett intervall av drifttemperaturer
• Hög skjuvstabilitet och högt viskositetsindex
• Förlängda serviceintervall
• Utmärkta dispersions- och detergentegenskaper

RENOLIN ZAF MC serien uppfyller och överträffar kraven enligt:

• 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 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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