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AGIP HYDROIL GF  reprezintă o gamă de uleiuri utilizate în toate sistemele şi echipamentele 
hidraulice. Produsele sunt formulate din uleiuri minerale rafinate cu solvent, au indici de 
viscozitate ridicaţi şi sunt aditivate antirugină, antioxidant şi antiuzură (conform ISO-L-HM). 
 
Caracteristici (valori tipice)  
 

HYDROIL GF     32 46 68 
Culoare ASTM - 2 2 2 
Viscozitate la 40°C mm²/s * 32 46 68 
Indice de viscozitate  - 100 100 100 
Punct de inflamabilitate  COC °C 175 190 215 
Punct de curgere  °C -27 -27 -27 
Densitate la 15°C kg/ l 0,875 0,877 0,880 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
 

* Aceste uleiuri posedă rezistenţă crescută la degradare oxidativă şi îmbătrânire în 
condiţiile unor solocitări termice ridicate, asigurând astfel: evitarea formării depunerilor pe 
conducte, dispozitive de reglare etc., menţinerea unei fluidităţi adecvate, utilizarea pe 
perioade lungi de timp, reducerea cheltuielilor de întreţinere. 
* Indicele de viscozitate ridicat, pentru toate gradele, conduce la modificări minime ale  
viscozităţii, pentru domeniul temperaturilor de lucru, asigurând astfel un debit constant, 
pierderi prin frecare reduse, o bună eficienţă hidraulică şi protecţie faţă de efectele datorate 
cavitaţiei. 
* De asemenea, uleiurile au puncte de curgere scăzute care asigură porniri uşoare la 
temperaturile  scăzute ale echipamentelor hidraulice evitând astfel problemele care ar putea 
apărea în circulaţie sau  în sistemele de reglare. 
* Prin proprietăţile anticorozive şi antiuzură se inhibă oxidarea suprafeţelor interioare ale 
circuitelor hidraulice care ar genera diverşi oxizi metalici şi se reduce numărul particulelor 
metalice de uzură. Se  previn astfel dificultăţile în operare şi degradarea uleiului datorată 
acţiunii de catalizare a  reacţiilor termo-oxidative  a oxizilor metalici şi particulelor de uzură. 
* Datorită bunelor proprietăţi de dezemulsionare se previne formarea unei emulsii stabile 
între ulei şi apa intrată în sistem prin neetanşări sau condensarea vaporilor din aer. Astfel, 
fluidul îşi păstrează proprietăţile lubrifiante şi cele antirugină, chiar şi în aceste condiţii. 
* Sunt caracterizate prin bune proprietăţi antiuzură, HYDROIL GF 46 şi 68 trecând treapta a 
11-a de încărcare pe standul FZG. 
 

Specificaţii şi aprobări 
 

Produsele AGIP HYDROIL GF satisfac cerinţele următoarelor specificaţii: 
- DIN 51524 / 2 HLP                                                      - VDMA 24318 

  
- AFNOR NF E 48603 HM                                             - BS 4231 HSD  



  

- DENISON HF-2                                                                                                                                   - 
ISO-L-HM  


