
Bảng thông tin kỹ thuật

• Tính ổn định nhiệt oxy hóa và chống mài mòn tuyệt vời để
đảm bảo máy nén hoạt động đáng tin cậy trong mọi điều
kiện.

• Xu hướng hình thành tro và carbon thấp để đảm bảo hiệu
suất van được cải thiện.

• Giảm thiểu rủi ro cháy nổ trong hệ thống phóng điện.
• Kết quả đã được chứng minh trong thử nghiệm oxy hóa

cũng như thử nghiệm mài mòn để ứng dụng trong các
điều kiện nặng.

• Khả năng khử nhũ tương vượt trội và xu hướng ít bọt
để giảm sự thấm dầu và ăn mòn.

Thông số kỹ thuật
• DIN 51506 VBL/VCL/VDL

• ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH

• DIN 51524

• Vickers M-2950-S/I-286-S

• AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
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Đặc tính kỹ thuật

ISO 32 46 68 100 150

Tỉ trọng ở 15ºC Kg/L 0.854 0.874 0.871 0.878 0.884

Độ nhớt ở 40ºC Cst 32 46 68 100 150

Độ nhớt ở 100ºC Cst 5.6 6.7 8.4 11.9 14.6

Chỉ số độ nhớt 122 116 109 107 103

Điểm đông đặc ºC -30 -30 -24 -21 -30

Điểm chớp cháy C.O.C. ºC 220 225 230 240 250

Nhiệt độ hoạt động ºC -25/150 -25/150 -20/150 -20/150 -25/150

BOREAS
Dầu máy nén khí 

Sự miêu tả
Boreas là dầu máy nén khí không tro hiệu suất cao phổ thông được 
thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nhà sản xuất máy 
nén khí lớn. Boreas có thể được sử dụng trong máy nén di động và 
tĩnh như máy nén tịnh tiến, ly tâm, trục vít quay và máy nén cánh 
trượt. Nó cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống dầu tuần 
hoàn, ổ trục trơn và ổ lăn, bộ bánh răng chịu tải nhẹ mà còn là dầu 
thủy lực không tro đáp ứng thông số kỹ thuật DIN 51524 part 2 
(HLP).

Những lợi ích 




