
XHD 0W-20 Hydraulic Oil
Monikäyttöinen täyssynteettinen hydrauliikka- ja vaihteistoöljy.
Fully synthetic multi-functional oil.
Mitmeotstarbeline täissünteetiline hüdraulika -ja käigukastiõli.
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API CF/SG, Vickers 20VQ-5 – test, DIN 51524 -foaming
Luokitukset/Ominaisuudet   Specifications/Features    Spetsifikatsioonid/Omadused| |  

Midland XHD 0W-20 Hydraulic Oil on korkealaatuisesta HC (Hydrocracked) gr-III PLUS -perusöljystä valmistettu moottoriöljytyyp-
pinen moniasteinen hydrauliikkaöljy. Öljy tehtiin alun perin asiakkaiden tilauksesta korvaamaan yksiasteiset 10W –öljyt hydrauliik-
kakäytössä. Ne olivat olleet liian paksuja talvikäytössä ja liian notkeita kesäkäytössä. Hienojen ominaisuuksiensa ansiosta XHD 
0W-20 öljystä on muodostunut monikäyttöinen menestystuote. Se on luonnostaan moniasteinen tuote jonka VI perustuu korkea-
luokkaisen perusöljyn ominaisuuksiin. XHD 0W-20 toimii perinteisiä hydrauliikkaöljyjä huomattavasti laajemmalla lämpötila-alueella 
ja tarjoaa vahvan ja väsymättömän leikkaantumissuojan, sekä kilpailijoitaan huomattavasti paremman hyötysuhdearvon (Vickers 
20VQ-5 –testi 82%). Tästä seuraa tuntuvia polttoainesäästöjä. XHD 0W-20 tarjoaa lisäksi myös erityisen hyvät voiteluominaisuudet, 
joka vähentää tehokkaasti komponenttien kulumista ja XHD 0W-20 vastaa Caterpillarin vaatimuksia sinkin käytöstä hydrauliikassa. 
XHD 0W-20 sisältää sinkkiä 1019 ppm (Caterpillarin vaatimus 900 ppm). XHD 0W-20 täyttää DIN 51524 standardin vaahtoamisen 
osalta. Oikeastaan öljy todettiin tetissä kokonaan vaahtoamattomaksi öljyksi. XHD 0W-20 soveltuu käytettäväksi kaikissa sellai-
sissa koneissa ja kohteissa, joissa suositellaan käytettäväksi SAE 10W öljyä. XHD 0W-20 –öljy kattaa laajan alueen ISO-luokiteltuja 
hydrauliikkaöljyjä, kuten ISO 15, 22, 32, 46 ja 68. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. materiaalinkäsittelykoneet, pitkäpuomiset 
purkukoneet ja hydraulisilla lisälaitteilla varustetut erikoiskoneet, joissa hydrauliikkaöljyn on oltava hyvin voitelevaa erityisen 
kestävää leikkaantumista vastaan ja toimia laajalla lämpötila-alueella. Öljy toimii luonnollisesti myös tavallisten koneiden hydrau-
liikoissa erinomaisesti. Sekä lisäksi vaihteistokäytöissä ja ruuvikompressoreissa, joissa voidaan käyttää SAE 10W tai SAE 20 -öljyjä.
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MIDLAND XHD 0W-20 Hydraulic Oil is made from high quality HC (Hydrocracked) gr-III PLUS base oil and  it is motor oil type hyd-
raulic oil. The oil was initially created by customer demands to replace the 10W-monograde oils in hydraulic use. They had been too 
thick at winter use and too thin at summer use. XHD 0W-20 has much wider temperature range and it is providing a strong and tire-
less shear stability as well as significantly better volumetric efficient factor (Vickers 20VQ-5 test 82%), than conventional hydraulic 
oils do. The consequense which follows from that, is substantial fuel savings. XHD 0W-20 provides ultimate lubricity characteristics 
which effectively reduce component wear and service costnings. XHD 0W-20 have also a particularly long life time due to it’s very 
high oxidation stability and it is matching particularly Caterpillar's requirements for the use of zinc in the hydraulic systems. XHD 
0W-20 contains 1019 ppm of zinc from 900 ppm of Caterpillar's requirement. XHD 0W-20 - fullfills DIN 51524 standard (ASTM D-982) 
for foaming. Actually, it is a "non foaming oil". XHD 0W-20 is suitable for use in all applications where is recommended to use SAE 
10W oil. XHD 0W-20 oil can also be replace wide range of standard ISO classified hydraulic oils (ISO 15, 22, 32, 46 and 68). Typical 
applications for Midland XHD 0W-20 Hydraulic Oil are heavy material handling equipments, long reach demolition equipment, 
forestry machinery and a assortment of machines using specialty hydraulic attachments where hydraulic oil must be particularly 
strong against sharing and have high lubricity properties and temperature range. Midland XHD 0W-20 is also a perfect match for 
use in all ordinary hydraulic systems as well as in transmissions and screw compressors replacing SAE 10W and SAE 20 oils.
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MIDLAND XHD 0W-20 Hydraulic Oil on tehtud kõrgkvaliteetsest HC (Hydrocracked) gr-III PLUS baasõlist ning see on mootoriõli tüüpi 
hüdraulikaõli. Algselt loodi õli klientide nõudmisel asendada 10W- üheastmelised õlid hüdraulikale.  Õlid olid talvel liiga paksud ja 
suvel liiga vedelad. XHD 0W-20 õlil on palju laiem temperatuurikindlushas ning tugev nihketaluvus ja hea mahufaktor (Vickers 
20VQ-5 test 82%).  Nende omaduste tulemusena väheneb kütusekulu. XHD 0W-20 on ka suurepärased libestatavusomadused, mis 
vähendavad osade kulumist ja teeninduskulusid. Lisaks on õli küllaltki kauakestev tänu kõrgele oksüdatsiooni stabiilsusele ning 
vastab Caterpillari nõuetele tänu tsingi kasutusele hüdraulilistes süteemides. XHD 0W-20 sisaldab 1019 ppm (parts-per-million) tsinki,  
kui näiteks Caterpillari nõudmised on 900 ppm.  XHD 0W-20 vastab vahutavuses DIN 51524 standardile (ASTM D-982), tegelikkuses on 
see ”mittevahutav” õli. XHD 0W-20 sobib kasutamiseks kõikides aplikatsioonides, kus on soovitatud kasutada SAE 10W õli. XHD 
0W-20 õli võib asendada ka paljusid ISO standardile vastavaid hüdraulika õlisid (ISO 15, 22, 32, 46 and 68).  Põhilised masinad, kus 
XHD 0W-20 Hydraulic Oil õli kasutatakse on: raskeid materjale käsitsevad masinad, pika haardega lammutustehnika, metsatöö-
masinad ning tehnika, kus kasutataval õlil peab olema eriti hea temperatuuri-, kulumiskindlus ning väga head määrdeomadused. 
Midland XHD 0W-20 õli on samuti ideaalne kasutamiseks tavapärases hüdraulikas, käigukastides ning kruvikompressorites 
asendamaks SAE 10W ja SAE 20 õlisid.
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