HYDRA HM+

အြမင့်မားဆုံးစွမ်းေဆာင်ရည်နှင့် တိုက်စားမှုများကို ကာကွယ်ေပးမည့် ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆီ

အသုံးြပုနိုင်သည့် ေနရာများ
ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆားကစ်များတွင် အသုံးြပု8ကသည်။ Hydra HM+ ကို machine tools, mold injection machines, presses and other
industrial or mobile equipment စသည့် စဥ်ဆက်မြပတ် ဝန်အားများစွာအသုံးြပုေနရသည့် ဟိုက်ေြဒာလစ်သုံးစနစ်များ အားလုံးတိုတ
@ ွင်
အသုံးြပုနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားရှိပါသည်။ ထိုေ
@ 8ကာင့် HYDRA HM+ အား စက်ယနFရားအစိတ်အပိုင်းများကို ပွတ်စားမှုမှ အထိေရာက်ဆုံး
ကာကွယ်ေပးနိုင်ေရးကို ဦးစားေပးအြဖစ်ေရွ းချယ်ရမည့် ေနရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပုလျက်ရှိ8ကသည်။

ေအာက်ပါ specification များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
• Denison HF-0, HF-1, HF-2

• General Motors LH-04-01, LH-06

• ISO 6743/4 (HM, HV)

• Eaton (Vickers)

• DIN 51524, p.2 and 3 (HLP, HVLP)

• Cincinnati Machine

• AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)

• ISO 11158

• SS 155434

• ASTM D6158 -05

• VDMA 24318

• Vickers M-2950-S

• SEB 181 222

• Denison Hydraulics TP 02100

• U.S. Steel 126, 127 and 136

အားသာချက်များ
•

စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးြမှင့်ေပးြခင်း

•

စက်ယနFရားများအား လည်ပတ်/ေမာင်းနှင်ရာတွင် ြမင့်မားေသာ ယုံ8ကည်စိတ်ချရမှုကေ
ို ပးြခင်း

•

ပွတ်စားမှုများမှ အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ေပးသည့်အတွက် စက်ယနFရားများ၏ သက်တမ်းကို အြမင့်မားဆုံး ရရှိနိုင်ြခင်း

•

ေကာင်းမွန်သည့် thermal stability နည်းပညာေ8ကာင့် ြမင်မ
့ ားေသာ အပူရှိန်ြဖင့်လုပ်ေဆာင်ေနစဥ်အတွင်း အနည်များဖွဲ စည်
့ းမှုကို
ေလျာ့နည်းေစြခင်း

•

အလွန်ေကာင်းမွန်သည့် oxidation stability ေ8ကာင့် အသုံးြပုလျက်ရှိေသာ ေချာဆီ၏သက်တမ်းကို 8ကာရှည်ေစြခင်း

•

ဟိက
ု ်ေြဒာလစ်ဆီအတွင်း ေရပါဝင်မှုရှိေနသည်တ
့ ိုင် အနည်များ၊ အမှုန်များကို စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိြခင်း

•

Filter အတွင်း ပိတ်ဆိုမ
@ ှုများ မြဖစ်ေပါ်ေစရန် တားဆီးေပးြခင်းေ8ကာင့် သာလွန်ေကာင်းမွန်ေသာ ဟိုကေ
် ြဒာလစ် စွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်ြခင်း

•

သံေချးတက်ြခင်း၊ ေဆွးေြမ့ ြခင်းများမှ အထူးကာကွယ်ေပးြခင်း

•

စီလီကွန်ပါဝင်မှု မရှိြခင်းေ8ကာင့် အြမုပ်ထွက်ြခင်း၊ ေလပူေပါင်းထြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးသည့် ဂုဏ်သတTိရှိြခင်း

•

ဟိက
ု ်ေြဒာလစ်ဆီအတွင်း ေရာေနှာဝင်ေရာက်လာသည့် ေရများကို ေကာင်းမွန်၊ ြမန်ဆန်စွာ ခွဲထုတ်နင
ို ်သည့် စွမ်းရည်ရှိြခင်း

•

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်နှင့် စက်လည်ပတ်မှုစရိတ်များကို ေလျှာ့ချေပးြခင်း

Hydra HM+ ၏ သွင်ြပင်နှင့် ဂုဏ်သတHိများ
Test Method
Appearance

ISO 46

Internal

Colour

ISO 68

Clear Liquid

D 1500

L 0.5

Density at 30° C

Kg/L

D 4052

0.870

0.874

Viscosity at 40°C

mm²/s

D 445

45.6

67.90

Viscosity at 100°C

mm²/s

D 445

7.1

8.97

-

D 2270

114

106

Flash Point Cleveland

°C

D 92

224

240

Pour Point

°C

D 97

-15

-12

Viscosity Index
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