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Gulf Milking Machine Oil 46
Special olie til malke-maskiner

Gulf malkemaskin-olie er en højtydende olie, der er specielt udviklet til smøring af alle komponenter - frem- og
tilbagegående / roterende i vakuumpumper, der anvendes i stationære eller mobile malkemaskiner. Denne olie er
formuleret med baseolier af høj kvalitet og nøje udvalgte præstationsadditiver. Malkemaskinens pålidelighed er af
største betydning, og derfor er dette produkt designet med et gennemprøvet, termisk stabilt anti-slid additivsystem, som
sikrer den ultimative beskyttelse af udstyret.

Egenskaber og fordele

• Super demulsibility hjælper med hurtig adskillelse af vand fra olie og modstår dannelse af emulsioner
• Fremragende termo-oxidativ stabilitet styrer dannelsen af slam og lak og forbedrer levetiden
• Ekstraordinær slidegenskaber resulterer i længere pumpe- og komponentlevetid og reducerer omkostningerne
• Høj viskositetsindeks sikrer optimal oliefilmtykkelse over en bred vifte af driftstemperaturer
• Hurtig luftfrigivelse og fremragende skumkontrol minimerer chancerne for pumpekavitation, sikrer  problemfri drift
• Særlige rust- og korrosionshæmmere beskytter multi-metallurgi komponenter - selv hvis der er fugt til stede
• Kompatibel med det brede udvalg af metaller og tætningsmaterialer, der almindeligvis anvendes i hydrauliske

systemer

Anbefales til

• Malkemaskine Vakuumpumper
• Hydrauliksystemer, der opererer under moderate til svære forhold i forskelligt udstyr til mælkehåndtering. 

OBS : Gulf malkemaskin-olie er IKKE egnet til at komme i kontakt med mad eller mælk. Dvs. ingen tilfældig
fødevarekontakt.

Egenskaber Metode Typiske karakteristika

Viscosity @ 40 ºC, cSt D 445 46.1

Viscosity Index D 2270 101

Flash Point, ºC D 92 212

Pour Point, ºC D 97 -24

Density @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.876

Rust Test D 665A/B Pass

Emulsion Test 30 minutes max @ 54 oC D 1401 Pass

Foam Test, foam after 10 minutes of settling for all sequencesD 892 Nil

FZG, fail load stage, minimum DIN 51354 Part II 11
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