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OPIS PRODUKTU 
 FCH - Hydraulic HVLPD 46 – jest to olej hydrauliczny oparty na bazie najwyższej jakości 

wysokorafinowanych olejów mineralnych 
 Posiada znakomite własności lepkościowe i temperaturowe dzięki czemu zapewnia max. gotowość 

urządzenia do pracy nawet w ekstremalnym zróżnicowaniu temperatur pracy 
 Zawiera inhibitory korozji i pasywatory metalu-chroniące powierzchnie metalowe przed rdzą, korozją i 

zużyciem 
 Zawiera dodatki przeciwzużyciowe przedłużające czas użytkowania i zmniejszające głośność pracy 

urządzeń 
 Zawiera dodatki antypienne i deemulgujące   
 Charakteryzuje się doskonałymi własnościami płuczącymi, które sprawiają , że cały układ hydrauliczny 

utrzymywany jest w czystości 
 Małe ilości wody są absorbowane przez olej działając jako detergent. 
 Własności czyszczące i płuczące zapobiegają wytrącaniu się brudu i innych stałych zanieczyszczeń na 

elementach sterujących   
 

PRZEZNACZENIE 
 FCH - Hydraulic HVLPD 46 – zalecany jest przede wszystkim w tych sektorach przemysłu, gdzie woda, 

brud i kurz powodujące tarcie mogą przedostać się do układu  
 FCH - Hydraulic HVLPD 46 – dzięki znakomitym właściwościom ochronnym przed zużyciem, wysokiej 

odporności na starzenie i długiej żywotności doskonale nadaje się do zastosowań we wszystkich typach 
nowoczesnych układów hydraulicznych 

 Szczególnie zalecany do układów hydraulicznych pracujących na zewnątrz oraz w skrajnie 
zróżnicowanych zmieniających się temperaturach oraz w miejscach narażonych na wilgotność 
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FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/
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