ProduktI N F O R M A C E
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Univerzální vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje

Popis
TITAN HYD MR 1025 MC je vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje pro všechny
hydraulické systémy vozidel a pracovních strojů, používaných ve středoevropských klimatických podmínkách.
TITAN HYD MR 1025 MC překračuje výkonnostní
požadavky tam, kde jsou předepsány hydraulické
oleje HL, HLP, HLPD a HVLP dle viskozitních tříd
ISO VG 22, ISO VG 32, ISO VG 46 a ISO VG 68 nebo
motorové oleje tříd SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W,
SAE 20W a SAE 20W-20.

Přednosti oleje TITAN HYD MR 1025

MC-základový olej ve spojení s účinnými přísadami
poskytuje:
• Stálou provozní jistotu při všech teplotách a zatíženích, což znamená velmi nepatrné opotřebení a
vysokou provozní jistotu za všech podmínek.
• Velmi dobrou stabilitu ve střihu, což znamená že
viskozitní třída čerstvého oleje se použitím v
agregátech prakticky nemění. Díky tomu má olej
stále správnou a požadovanou viskozitu - nemůže
ani řídnout ani houstnout.
• Výhodná viskozita oleje zlepšuje účinnost hydraulického oleje při všech zatíženích a teplotách.

• Má univerzální použití bez kompromisů a omezení.

• Poskytuje bezpečnou ochranu před usazeninami a
tvorbou kalů.

• Je vhodný pro celoroční použití i za nepříznivých
klimatických podmínek.

• Je vysoce teplotně zatížitelný.

• Zajišťuje bezpečný provoz i při velmi nízkých teplotách.

Pokyny pro použití

• Zajišťuje provozní bezpečnost i při teplotě oleje
nad 120 °C.

• Přechod na olej TITAN HYD MR 1025 MC může
být proveden bez proplachu a bez ohledu na dosavadní oběhový výkon hydraulických systémů.

• Díky střihově stabilní viskozitě je tento hydraulický
olej univerzální, vícerozsahový a provozně bezpečný.

• Je mísitelný a snášenlivý se všemi hydraulickými
oleji na bázi konvenčního základového oleje, případně se syntetickými oleji.

• Chrání před opotřebením, tvorbou kalů, před usazeninami a před korozí i za přítomnosti až 5 % vody (kondenzátu) v hydraulickém systému.

• Likvidace použitého oleje TITAN HYD MR 1025
MC je bezpečná, neboť je zařazen do použitých
olejů kategorie 1.
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