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HYDREX* AW - minimerer skadelig 

ophobning af slam. 
 
Petro-Canadas produktlinie af HYDREX* AW 

hydraulikolier minimerer skadelig ophobning af slam i dit 

system. Dette er tydeligt demonstreret i oxidationstesten 

ASTM 943
M

. I denne standard industritest bruges der en  

99,5 % ren oxygen strøm, høje temperaturer (95
O
C)samt 

kobber-og stål katalysatorer til at accelerere oxideringen, 

hvilket har det formål at måle udviklingen i syretallet i 

HYDREX og andre konkurrerende olier. 

Efter denne skrappe test blev olierne filtreret og 

slamprøverne undersøgt.  

 

HYDREX AW udkonkurrerede konkurrenterne med en 

markant lavere slamophobning. Dette var endda tilfældet 

ved længerevarende forsøg. 

Slam kan ophobes og endda passere gennem dine 

hydrauliske komponenter, selvom der er et godt 

filtreringssystem til stede. 

De konkurrerende olier, der er vist nedenstående, viser 

accelereret oxidation og nedbrydning. 

 

 
 
Hvad er HT forskellen? 
Petro-Canada starter med den patenterede HT 
purity proces for at producere de vandklare, 99,9% 
rene baseolier. Dette resulterer i et stort udvalg af 
smøremidler, specielle olier, og fedter, der alle 
giver en maksimal præstation for vores kunder. 

 

 

 

 

Store mængder af slam kan fuldstændigt blokere 

filtre og medføre seriøs skade på 

hydraulikpumperne. Endvidere, er det en indikator 

på høj lak potentiale – dannelse af hårde aflejringer 

på hydrauliksystemets komponenter. 

 

Ved at minimere oxidationen og hermed reducere 

slamniveauet, giver HYDREX længere olielevetid 

og markant mindre slitage på udstyret. 

 

HYDREX AW hydraulikolier er resultatet af den 

patenterede HT purity proces – der giver  99,9 % 

rene og krystalklare baseolier - disse er tilsat 

specielle additiver. Ved at fjerne de urenheder der i 

traditionelle hydraulikolier giver nedsat 

anvendelighed, vil HYDREX AW bevare oliens 

startegenskaber gennem længere tid og hermed 

forhindre oxidationsmæssig nedbrydning og give 

en enestående slidbeskyttelse af udstyret.      

 
We start pure and finish strong.  

You can too! 

M
Testen ASTM D943 involverer normalt ikke væskefiltrering.  Prøverne i denne test er udsat for lignende 

betingelser som ASTM D4310 beskriver til bestemmelse af slam- og korrosionstendensen i olier.  


