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Gulf Way 32 
 

Vange-olie til værktøjsmaskiner  

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf Way 32 er en overlegen kvalitets olie specielt udviklet til at opfylde kravene til smøring af 

glideføringer og vanger på moderne  produktions værktøjsmaskiner. Den er formuleret af høj kvalitet 

baseolier og udvalgte additiver, der yder fremragende anti-slid og EP-egenskaber, lave friktionsegenskaber, 

god klæbeevne, filtrerbarhed og god evne til vandudskillelse. Gulf Way 32 giver en fremragende 

beskyttelse mod olienedbrydning og korrosion af værktøjsmaskiners overflader, selv ved tilstedeværelse af 

vandige skærevæsker. Gulf Way 32 er specielt udviklet til at reducere "stick-slip" problemer med 

langsomme og tungt belastede værktøjsmaskiner.  

Gulf Way 32 har lav- friktionsegenskaber, der reducerer vibrationer og stick-slip i vanger og andre 

glideføringer – det fører til forbedret overfladefinish og dimensionel nøjagtighed af emnerne. 

Fremragende demulgeringsevne sikrer klar adskillelse fra opløselige skærevæsker og fører til forlænget 

kølemiddelliv og reducerede omkostninger til udskiftning og bortskaffelse. Gode egenskaber til at ”klæbe 

til metallet” og fortrænge fugt sikrer at olien ikke afvaskes  fra kritiske overflader og beskytter mod angreb 

af høj pH-kølemidler. God filtrerbarhed giver let cirkulation gennem filtre og reducerer stick-slip, 

vibrationer og slid. Fremragende anti-slid ydeevne giver et højt niveau for beskyttelse af gear, lejer og 

slæder. Effektiv rust og korrosions-inhibitorer tilvejebringer forøget beskyttelse af værktøjsmaskinens 

vanger selv i nærvær af vandige skærevæsker. God termisk og oxidativstabilitet holder glidefladerne rene 

og modstår olie nedbrydning - det øger levetiden. 

Gulf Way 32 anbefales til vanger og glideføringer på drejebænke, shapere, slibemaskiner og fræsere og er 

velegnet til alle vandrette føringer på alle små og mellemstore værktøjsmaskiner.  

Opfylder følgende specifikationer:   

ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, AFNOR E 60-203 L-G, GM: LS-2 

Godkendt af:  

MAG Industrial Automation Systems, LLC (Previously known as Cincinnati Machine): P-53 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

ISO viskositetsgrad ISO 3448 32 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 874 kg/m
3 

Kinematisk viskositet  @   40°C ASTM D445 28.8-35.2 mm
2
/s 

Viskositetsindex ASTM D2270 >95 

Flammepunkt ASTM D92 >190°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-21°C 

Totalt Syretal ASTM D974 <0.9 mgKOH/g 

Kobberkorrosion, 3 hrs @ 100°C ASTM D130 1b 

Rusttest  ASTM D665A/D665B Pass 

Stick-Slip Frictional Test, ratio of static to kinetic  friction CM <0.8 

Termiske stabilitet CM-Procedure B Pass 

Vandudskillelse @ 54°C (maximum 10 min.) ASTM D1401 Pass 

Four Ball Wear Test @ 1 hr-20 kg-1800 rpm-54°C, wsd ASTM D4172 0.37 mm 

Timken EP OK load ASTM D2782 40 lb 
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