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AGIP PRECIS HLP- D F.T.  H 27/2006

AGIP PRECIS HLP – D  reprezintă o gamă de fluide hidraulice detergente, cu aditivi
anticoroziune, antioxidanţi şi antiuzură.

Caracteristici (valori tipice)

PRECIS HLP- D 10 22 32 46 68
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * >2,4 >4,1 >5,0 >6,1 >7,8
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 10 22 32 46 68
Viscozitate cinematică la 0oC mm²/s * <90 <300 <420 <780 <1400
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 170 200 210 220 230
Punct de curgere °C -50 -35 -30 -27 -24
Densitate la 15°C kg/ l 0,860 0,865 0,870 0,872 0,880
Clasificare DIN 51 524 T.2 - HLP-D HLP-D HLP-D HLP-D HLP-D

mgKOH/g < 2,0
Stabilitate la oxidare (DIN 51587):
= creşterea acidităţii (1000 ore)
= cifra de bazicitate mgKOH/g 0,2
Coroziune pe cupru (DIN 51759) notare 1-100 A3
Coroziune pe oţel (DIN 51585) notare 0 - A
Dezaerare (DIN 51381), la 50oC minute < 2 2 2 4 7

ml/ml 50/0
ml/ml 50/0

Tendinţa / stabilitatea spumei:
= la 24oC
= la 93,5oC
= la 24oC (răcire de la 93,5oC) ml/ml 50/0

% ≥ + 6 + 6 + 5 + 4 + 3

Comportarea faţă de materialul
de etanşare, SRE-NBR 1, după 7
zile la 100oC:
= schimbarea relativă de volum
= modificarea durităţii Shore A Shore ≥- 3 - 3 - 2 - 1,5 - 1,2
Testul FZG – A/8,3/90 Treapta > 10 12
Cocs Conradson (DIN 51551) g/100g ≤ 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29
Asfaltene (DIN 51595) g/100g Cantităţi nedetectabile
Insolubile (DIN 51592) g/100g Cantităţi nedetectabile
Conţinut de apă (DIN 51558 T1) g/100g Cantităţi nedetectabile
Viteza de dezemulsionare la 54oC minute Emulsifiere limitată
Uzura în pompa Vickers după
250 ore (DIN 51389 T.2)

Uzură
stator şi
lamele

Trece

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)
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Proprietăţi şi performanţe

* Uleiurile AGIP PRECIS HLP- D sunt formulate cu aditivi speciali care le asigură foarte bune
proprietăţi detergente. Compuşii polari conţinuţi asigură acestor uleiuri caracteristici mult
îmbunătăţite de reducere a frecării, în comparaţie cu alte fluide hidraulice. Proprietăţile
detergente ale acestor produse asigură proprietăţi îmbunătăţite de îndepărtare a apei şi de
menţinere în stare curată a instalaţiei hidraulice.
* Proprietăţile speciale antiuzură, rezistenţa ridicată la îmbătrânire , caracteristicile optime
de dezaerare şi excelenta protecţie anticoroziune asigură produselor calităţi deosebite.
* Caracteristica specială a acestor fluide hidraulice constă în capacitatea lor de a absorbi
umezeala fără a afecta proprietăţile anticorozive. Cantităţile mari de apă pot fi eliminate
uşor.

Utilizări

* Fluidele AGIP PRECIS HLP-D sunt recomandate pentru toate instalaţiile de transmitere
hidraulică a puterii pentru care constructorii recomandă uleiuri tip HL, HLP sau HLP - D.
* Pot fi utilizate în acţionări hidraulice, în variatoare hidrostatice sau cu angrenaje,
ambreiaje multi-disc cu acţionare electrică.
* Datorită capacităţii lor de a absorbi presiuni ridicate, aceste fluide hidraulice pot fi utiliz ate
în sistemele hidraulice de precizie, maşinile unelte cu comandă numerică şi presele
hidraulice cu eficacitate ridicată.
* Aceste produse îşi dovedesc eficacitatea în situaţiile care pot deveni periculoase datorită
umidităţii şi depunerilor lipicioase, cum ar fi în sistemele hidraulice şi ghidajele maşinilor
unelte sau sculelor pneumatice.

Specificaţii şi aprobări

Produsele AGIP PRECIS HLP- D satisfac cerinţele specificaţiei:
- DIN 51524 / 2


