
AGIP PRECIS HLP- zfr F.T.  H 29/2006

AGIP PRECIS HLP-zfr reprezintă o gamă de fluide hidraulice, cu aditivi anticoroziune,
antioxidanţi şi antiuzură fără zinc.

Caracteristici ( valori tipice )
PRECIS HLP- zfr 22 32 46 68
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 4,5 5,4 6,8 8,6
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 22 32 46 68
Indice de viscozitate - 102 102 100 100
Punct de inflamabilitate  COC ** °C > 180 200 205 220
Punct de curgere °C -30 -30 -24 -15
Densitate la 15°C kg/ l 0,867 0,867 0,870 0,885
Clasificare DIN 51 524 T.2 - HLP-D HLP-D HLP-D HLP-D

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

Proprietăţi şi performanţe
* Uleiurile AGIP PRECIS HLP-zfr  sunt formulate cu aditivi fără zinc şi uleiuri înalt rafinate şi
solventate. 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 men ţinere în
stare curată a instalaţiei hidraulice.
* Proprietăţile speciale antiuzură, rezistenţa ridicată la îmbătrânire şi caracteristicile optime
de dezaerare asigură produselor calităţi deosebite. Asigură înglobarea urmelor de apă din
sistem care este transportată  şi  apoi eliberată în rezervorul principal de unde poate fi
eliminată prin purjare.

Utilizări
* Fluidele AGIP PRECIS HLP-zfr sunt recomandate pentru toate instalaţiile de transmitere
hidraulică a puterii pentru care constructorii recomandă uleiuri tip HL sau HLP .
* Pot fi utilizate în acţionări hidraulice, în variatoare hidrostatice sau cu angrenaje,
ambreiaje multi-disc electrice.
* 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-zfr satisfac cerinţele specificaţiei:
- DIN 51524 / 2 HLP


