
 
 

„MV-AW"  
 

Многопрофилно хидравлично масло, изпълняващо най-високите 

изисквания! 

 

MIDLAND „MV-AW" HYDRAULIK OIL е висококачествено хидравлично 

масло с много голям вискозитетен индекс за хидравлични съоръжения и 

индустриални цели, произведено от най-качествените базови масла. Чрез 

добавяне на специално подбрани адитиви без съдържане на пепел и цинк се 

проявяват следните  

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 много благоприятен вискозитет благодарение на вискозитетните 

подобрители 

 много добрата издръжливост срещу оксидация гарантира дълъг живот 

 много добра защита от корозия 

 отблъсква водата 

 без образуване на пяна 

 извънредно ниски стойности на износване благодарение на добавките 

за високо налягане  

 ниска точка на замръзване 

 може да се смесва с всички подобни масла 

 неутрално към гарнитури и уплътнения 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

         

AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-68 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • 

DIN 51524-3 (HVLP) Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HV), ISO 

11158 (HV) • US Steel 136, 137 
 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

При хидравлични системи, работещи при високи и ниски температури. 

Също така при повечето нормални хидравлични съоръжения. 

Освен това MIDLAND „MV-AW“ може да бъде употребявано при 

индустриални машинни, инструменти и преси, ако не е предписано специално 

масло.  

  

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 

 (15-32) (22-46) (32-68) (46-100) 

Плътност 15°C                                               0,855 0,856 0,857 0,861 

Вискозитет при  + 40°C cSt                          23 32 46 69 

Вискозитет при + 100°C cSt                         5,7 7 9,1 11,3 

Вискозитетен индекс (VI)                          206 189 184 172 

Температура на течливост °C                   - 39 - 39 - 39 - 36 

Пламна температура °C                                 190 190 220 220 

 

 

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

1/1 варел 175 кг. (205 литра ISO 22), (204 литра ISO 32), (204 литра ISO 46), 

(203 литра ISO 68) 

¼ варел 54 кг. (58 литра (MV-AW ISO 22), 58 литра (MV-AW ISO 32), 58 

литра (MV-AW ISO 46), 58 литра (MV-AW ISO 68) 

 

 

 



ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 

Да се предотвратява образуването на аерозол! Заплаха за водата и почвата. Да 

се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален 

отпадък. Използваното масло води до заболяване на кожата.  


