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Mazivá- Priemyselné oleje 
 

Verzia:  401/07b  

Ultramax HLP 32 

Prvotriedny minerálny hydraulický olej vyvinutý pre priemyselné a zemné stroje. 
 
Valvoline hydraulické kvapaliny ULTRAMAX HLP sú založené na vysoko rafinovaných minerálnych olejoch 
obohatených stabilizovaným systémom zinkových aditív. 
Hydraulické oleje ULTRAMAX HLP sú k dispozícii v rôznych stupňoch viskozity ISO. 
Pre systémy pracujúce v extrémnych teplotných podmienkach odporúča Valvoline rad ULTRAMAX HVLP. 
 
Schválenie/Výkonové stupne 
 

ISO 32 

DIN 51524 (part 2) 

Sperry Vickers M-2950-S/l-286-S 

US Steel 127 

Thyssen-TH N-256132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 

Vynikajúci výkon  
Rad ULTRAMAX HLP je vyrobený z prvotriednych 
kvalitných ropných základových olejov a špeciálne 
vybraných aditív pre zaistenie nízkeho bodu tuhnutia, 
vynikajúcej oxidačnej stability a dobrých prietokových 
vlastností. Vysoká odolnosť proti oxidácii pomáha 
predĺžiť prevádzkovú životnosť.  
 
Dokonalá ochrana  
Hydraulický olej ULTRAMAX HLP má vysokú 
únosnosť mazacej vrstvy a poskytuje dobrú ochranu 
proti korózii, peneniu a tvorbe kalov.  
 
Dobrá účinnosť proti opotrebeniu zabraňuje 
opotrebeniu vnútorných komponentov a znižuje 
prestoje. 

Aplikácia 
 
Pre mobilné aj statické hydraulické aplikácie 
v priemyselných a iných zariadeniach. 
 
Hydraulické žeriavy a výťahy, nakladače, 
nízkozdvižné vozíky, vysokozdvižné vozíky, bagre, 
sklápače. 
 
Nakladacie rampy, zadné zdvíhacie plošiny. 
 
Niekedy sa odporúča ako olej pre vzduchové 
kompresory. 
 
K dispozícii vo viskozitných triedach 22, 23, 46, 68, 
100, 150. 
 
 
 

Konzistentná viskozita  
Produkt má dobré viskozitno-teplotné vlastnosti v 
priemerných a nízkych teplotách, stabilnú viskozitu 
po dlhú dobu.  
K dispozícii v rôznych ISO viskozitných triedach.  
 
Ťažké pracovné podmienky  
Hydraulické oleje ULTRAMAX HLP sa dajú použiť aj 
za nepriaznivých pracovných podmienkach, ako je 
výstavba ciest a baníctvo či práce vo vlhkých 
podmienkach.  
 
Produkt znesie znečistenie malým množstvom 
prenikajúceho prachu alebo vody a odoláva 
peneniu, spôsobené prístupom vzduchu cez 
netesné tesnenie. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Ultramax HLP 32 

Farba žltá 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC. 
ASTM D-445 

5.7 

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC. 
ASTM D-445 

31 

Viskozitný Index  
ASTM D-2270 

121 

TAN, mg KOH/g  
ASTM D-664 

0.6 

Bod tuhnutia, ºC  
ASTM D-5950 

-36 

Merná hustota pri 15.6°C. 
ASTM D-4052 

0.853 

Bod vzplanutia, COC, ºC.  
ASTM D-92 

226 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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