
EQUIVIS
HE

Vysoce energeticky 
účinný hydraulický 

olej

EQUIVIS  
HE

je špičkové mazivo 
splňující náročné 
požadavky na 
energetickou 
účinnost a životnost.

Až o 5 % vyšší 
účinnost strojního 
zařízení

Širší rozsah 
provozních teplot

Prodloužená  
životnost

Výhody pro 
zákazníka

VyVáŽEný Výkon

Až 5%
úspora

Smyková 
stabilita

Viskozitní index

Interval 
výměny

Účinnost

 EQUIVIS HE
 Standardní hydraulický olej (HV)

 EQUVIS HE je dostupný ve viskozitních třídách od 32 do 68

Filtrovatelnost



STandardy  
a SChVáLEní:

• ISO 11158, HV
• DIN 51524-3, HVLP
• DENISON HF0, HF1, HF2

V hydraulickém systému je pojem 
efektivity úzce spjat s účinností 
čerpadla, které spotřebovává 
podstatnou část celkové vložené 
energie. Čerpadlo převádí 
mechanickou energii v podobě 
průtoku a tlaku, účinnost  
je vyjádřena objemem  
a hydromechanickým výkonem. 
EQUIVIS HE přispívá ke zlepšení 
energetické účinnosti optimalizací 
těchto parametrů.  

 

Pascal 
Produktový manažer Total

www.total.cz

More Power • Less Fuel

www.dynavis.com
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  EQUIVIS HE je založen na technologii umožňující provoz v širokém 
rozsahu teplot. Jeho výkon, vlastnosti a viskozita se rovnoměrně 
přizpůsobují nízkým i vysokým teplotám dané aplikace.

dIaGraM opTIMáLníCh TEpLoT

opTIMáLní Výkon

  EQUIVIS HE maximalizuje výkon hydraulického systému.  
Jeho tepelná a mechanická stabilita pomáhá udržovat ideální 
podmínky pro optimální provoz. 

Technologie DYNAVIS® umožňuje formulovat energeticky úsporné multi-grade 
hydraulické oleje. EQUIVIS HE používá tuto inovativní aditivační technologii 
v optimalizovaných formulacích.
DYNAVIS® je registrovaná ochranná známka společnosti Evonik Oil Additives GmbH.

Viskozita

Teplota

Optimální 
viskozitní 

rozsah

Provozní rozsah EQUIVIS HE

 EQUIVIS HE
 Standardní hydraulický olej

 EQUIVIS HE
 Standardní hydraulický olej

Viskozita

Teplota

Olejový film zůstává tenký při nízkých 
teplotách: snadnější rozjezd a lepší 
ochrana zařízení

Olejový film si zachovává tloušťku 
i při vysokých teplotách: menší 

úniky a vyšší produktivita

Teplotní  
rozsah 

od -25  
do 100° C

Rozsah standardního 
hydraulického oleje


