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BẢN TIN SẢN PHẨM   

 
SUPER HYRANDO  

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÒN HIỆU SUẤT CAO 

SUPER HYRANDO là dầu thủy lực có đặc tính chống mòn cao cấp được sử dụng cho tất cả các loại thiết 

bị thủy lực. Khi được sử dụng ở bơm cao áp, SUPER HYRANDO không chỉ cung cấp khả năng chống mòn 

tuyệt vời mà còn bảo vệ chống bó kẹt trong suốt quá trình tải va đập. SUPER HYRANDO cũng có khả năng 

ổn định nhiệt và oxi hóa vượt trội. Phụ gia đặc biệt đảm bảo rằng sản phẩm này vẫn ổn định ở điều kiện nhiệt 

và độ ẩm cao. 

  SUPER HYRANDO có thể được gọi là dầu thủy lực chống mòn chất lượng cao cung cấp độ ổn định oxi 

hóa và gỉ sét của hầu hết tất cả các loại dầu R &O. Loại dầu này phù hợp sử dụng cho tất cả các loại bơm và 

động cơ thủy lực có áp suất từ thấp đến cao, và sẽ tối ưu hóa hiệu suất hoạt động ở bất kỳ loại máy thủy lực 

nào. 

 CÁC ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆT 
 

1. Tính chống mài mòn tuyệt vời 
SUPER HYRANDO có đặc tính chống mài 

mòn cao vì thế có thể hạn chế tình trạng ăn mòn 

ở các loại bơm và van hiệu suất và áp suất cao. 

Loại dầu này cũng có thể làm giảm tình trạng 

mài mòn ở các bộ phận hệ thống thủy lực chịu 

tải nặng.  

 

2. Dải nhiệt độ hoạt động rộng 
SUPER HYRANDO có chỉ số độ nhớt cao và 

điểm đông đặc thấp vì thế sự thay đổi độ nhớt 

do nhiệt độ là rất thấp. Do vậy, sản phẩm này 

phù hợp tốt với dải phạm vi nhiệt rộng. 

 

3. Khả năng chống rỉ tốt 
SUPER HYRANDO giúp ngăn ngừa tình 

trạng ăn mòn cho toàn bộ hệ thống thủy lực do 

bởi đặc tính chống mòn tuyệt vời của sản phẩm. 

 

4. Độ ổn định nhiệt và Oxi hóa tuyệt vời 
SUPER HYRANDO được bảo vệ chống lại 

sự oxi hóa và xuống cấp do nhiệt ngay cả ở các 

hệ thống thủy lực có điều kiện hoạt động khắc 

nghiệt nhất. 

 

5. Tuổi thọ lâu dài 
SUPER HYRANDO có độ bền trượt tốt vì 

thế hầu như độ nhớt không thay đổi ngay cả 

trong suốt thời gian sử dụng kéo dài.  

 

 CÁC CẤP DẦU 
SUPER HYRANDO được chia thành các cấp 

dầu khác nhau dựa vào độ nhớt động học đo 

được ở 40
o
C 

Độ nhớt tối ưu đối với dầu thủy lực phụ thuộc 

vào loại bơm được sử dụng và điều kiện hoạt 

động cụ thể của mỗi hệ thống. Nên nhớ rằng, 

luôn chọn lựa loại dầu nhớt thủy lực phù hợp 

với khuyến cáo của nhà sản xuất bơm. 

Có sáu cấp dầu SUPER HYRANDO với 

phạm vi độ nhớt từ ISO VG 22 đến ISO VG 

150. 

 

 ỨNG DỤNG 
Một loạt các dãy cấp độ nhớt khác nhau đáp 

ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của sản phẩm 

này cho các thiết bị gia công và uốn cong kim 

loại, máy ép đùn, máy ép phun, các công cụ máy 

móc, thiết bị xây dựng, thiết bị hàng hải, máy 

móc chở hàng, máy khai thác mỏ và nhiều loại 

máy khác. 

 

 ĐÓNG GÓI 
Thùng 200 lít và hộp 20 lít. 

 

 



 

BẢNG DỮ LIỆU KIỂM TRA SUPER HYRANDO  
Cấp độ nhớt theo ISO  22 32 46 68 100 150 

Độ nhớt (40
 o
C) mm

2
/s 22.0 32.5 46.5 69.5 98.3 154 

        (100
 o
C) mm

 2
/s 4.35 5.68 6.98 9.34 11.4 15.7 

Chỉ số độ nhớt  105 107 103 104 102 105 

Điểm bốc cháy (COC) (
o
C) 216 -226 242 258 276 278 

Điểm đông đặc (
o
C) -35 -32.5 -27.5 -25 -25 -20 

Kiểm tra rỉ sét (nước cất và nước biển, 24h) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Tính ổn định oxi hóa (120
 o
C, 70h) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Mòn lá đồng (100
 o
C,3h) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cẩn trọng khi xử lý 

▼ Tuân thủ các đề phòng sau đây khi thao tác với sản phẩm. 
 

Đọc kỹ Bảng Chỉ Dẫn An Toàn đối với sản phẩm trước khi sử dụng.  

Tuân thủ theo luật và quy định về xử lý và loại bỏ sản phẩm, đặc biệt luật và quy định 

liên quan đến an toàn hỏa hoạn, xử lý và loại bỏ nước thải, ngăn ngừa tình trạng ô 

nhiễm nước và biển, và vệ sinh an toàn nơi làm việc.  

ầu cung cấp Bảng Chỉ Dẫn An Toàn tại nơi bạn đã mua sản phẩm này. 
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