
                                Descrierea Produsului 
OMV cut YU 

Cod produs: 177230 

Toate datele reprezinta valori medii si sunt subiectul unor variatii de productie. Datele tehnice sunt subiect de modificare. 
Va rugam sa verificati instructiunile din manualul tehnic de utillizare al echipamentuluI! 
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OMV cut YU este un fluid de prelucrare neemulsionabil de viscozitate medie, formulat din ulei 
de baza mineral si un pachet modern de aditivi, fara clor. 

Proprietati 
OMV cut YU acopera un domeniu larg de aplicatii, cum ar fi operatiile de prelucrare, precum 
si utilizarea ca lubrifiant in sisteme hidraulice,  angrenaje, ghidaje si lagare. Substantele 
active bine echilibrate asigura cea mai buna calitate a suprafetei piesei prelucrate si 
optimizeaza durata de viata a sculei aschietoare. Aditivii anticeata din formulare impiedica 
formarea cetei in zona de prelucrare.  

Aplicatii 
OMV cut YU este recomandat pentru strunjire, gaurire, frezare, filetare si pentru citeva 
aplicatii de gaurire adinca, in cele mai severe conditii. Produsul poate fi utilizat pentru 
prelucrarea fontei, otelurilor feritice, metalelor usoare si galbene, precum si pentru 
prelucrarea aliajelor din aluminiu.  OMV cut YU poate fi utilizat deasemenea ca fluid universal 
pentru sistemele hidraulice ale centrelor de prelucrare, pentru lubrifierea ghidajelor si pentru 
lagare si angrenaje. 

OMV cut YU poate fi utilizat deasemenea pentru prelucrari cu grad redus de deformare. 

 

Date Tehnice (date tipice de productie) 
Caracteristici Unitatea de masura OMV cut YU 

 Densitate la 15°C kg/m³ 856 
 Viscozitate la 40°C mm²/s 22.5 
 Viscozitate la 100°C mm²/s 4.4 
 Punct de inflamabilitate COC °C >210 
 Punct de curgere °C <-24 

Diagrama viscozitate-temperatura sunt disponibile la cerere.  

Siguranta, sanatate si mediu 

Fisa cu date tehnice de securitate poate fi gasita la www.omv.com.  

Lubrifiantul uzat si containerele goale trebuie eliminate in conformitate cu regulamentele in 
vigoare. 

 


