
MV-AW 22 [15–32]

MV-AW 22 [15–32] 
MV-AW (Multi Viscosity=moniasteinen - 
Anti Wear=kulumissuoja) hydrauliikka-
öljy on moniasteinen öljy ja suunniteltu 
korkeapaineisiin järjestelmiin suojaa-
maan pumppuja ja komponentteja kovis-
sakin kuormituksissa ja lämpötila-olo-
suhteissa. Öljy sisältää korkeasti jalos-
tettuja mineraalisia group II-perusöljyjä 
ja leikkaantumislujan viskositeetti-indek-
sin parantajan sekä sinkkivapaan ja tuh-
kattoman  AW (Anti Wear) kulumissuoja-
lisäaineistuksen tarjoten hyvän kulumis-
suojan ja lämpötasapainon.

MV-AW 22 [15–32]  
High performance multi visco-
sity hydraulic oil with increased 
viscosity index. Formulated with 
premium quality oxidation and 
thermally stable API group II base 
stocks, shear stable viscosity 
modifier, non-zinc and ashless 
anti-wear addtives.

MV-AW 22 [15–32]
Suure jõudlusega ja kõrgema vis-
koossusindeksiga hüdraulika õli. 
Koosneb kõrgkvaliteetsetest oksü-
datsiooni- ja termilisuskindlusega 
API II grupi baassegudest nihketa-
luvusega modifikaatorist ning tsin-
gi ja tuha vabadest lisanditest.

Sinkki -ja tuhkavapaa moniasteinen hydrauliikkaöljy.
Ash and zinc free multi viscosity hydraulic oil.
Tsingi -ja tuhavaba multi viscosity hüdraulikaõli.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• erinomainen lämpötasapaino ja viskositeetin pysyvyys
• vahva hapettumissuoja takaa pitkän käyttöiän
• erinomainen korroosiosuoja
• alhainen jähmepiste ja helpot kylmäkäynnistykset
• hyvä suodatettavuus
• säästää polttoainetta
• erinomainen kulumissuoja
• tuhkaton ja sinkkivapaa koostumus
 

• excellent viscosity and thermal stability to maintain viscosity control
• 
• excellent rust and corrosion protection
• excellent hydrolytic stability
• low pour point
• 
• reduced energy consumption and excellent cold start capabilities
• excellent anti-wear protection
• ash and zinc free

Kasud
• suurepärane viskoossus ja termiline stabiilsus
• suurepärane oksüdeerumistõke
• suurepärane rooste ja korrodeerumise kaitse
• suurepärane hüdrolüütiline stabiilsus
• madal voolavuspunkt

suurepärane filtreeritavus• 
• madal energiakulu ja väga head külmkäivituse omadused
• suurepärane kulumisvastane kaitse
• tuha -ja tsingivaba
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Pakkaus Packaging Pakend

175 kg tynnyri (ca. 205 L) Drum of 175 kg (ca. 205 L) 175 kg tünn (ca. 205 L)

50 kg tynnyri (ca. 58 L) Drum of 50 kg (ca. 58 L) 50 kg tünn (ca. 58 L)

Tyypilliset ominaisuudet Typical Properties Tüüpomadused

Viskositeetti cSt @ 40°C Viscosity cSt @ 40°C Viscosité cSt à 40°C 23

Viskositeetti cSt @ 100°C Viscosity cSt @ 100°C Viscosité cSt à 100°C 5.7

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Indice de viscosité (IV) 206

Tiheys @ 15°C Density @ 15°C Tihedus @ 15°C 0.855

Jähmepiste °C Pour Point °C Voolavuspunkt °C -39

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemispunkt °C 190

AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-68 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • DIN 51524-3 (HVLP) 
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HV), ISO 11158 (HV) • US Steel 136, 137

Tuotekoodi | Product Code | Tootekood 44704 Version 2016-09

Luokitukset           Spetsifikatsioonid| |   


