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Опис

Олива для центральних гідравлічних систем LIQUI 
MOLY відповідає найвищим вимогам і підходить для 
різноманітного застосування в автомобілях. 
Ретельно підібрана рецептура з найкращої сировини 
забезпечує відмінні температурні характеристики і 
гарантує повну працездатність систем навіть при 
найнижчих температурах до -45°C . Олива для 
центральних гідравлічних систем переконує 
відмінним захистом від зношення, старіння і корозії, 
а також оптимальними показниками тертя та 
мінімальною схильністю до піноутворення.

Властивості

- гарні в'язкісно-температурні властивості
- найвища термічна стабільність
- оптимальна стабільність до старіння
- відмінна поведінка при низьких температурах
- відмінний захист від корозії

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт для 
автомобілів, для яких потрібні такі 
специфікації або номери оригінальних 
запасних частин:
Chrysler MS-5391 • Chrysler MS-11655 • Chrysler 
MS-1872 • Ford WSA-M2C 195-A • GM 88901975 • GM 
89021184 • GM 9985010 • GM 9985835 • Hyundai 
PSF-3 • Hyundai PSF-4 • Kia PSF-3 • Kia PSF-4 • MB 
236.3 • Mitsubishi PS Fluid • Nissan PSF-II • Opel B 
040 2012 • Saab 30 09 800 • Saab 30 32 380 • Saab 
93160548 • Subaru K0209A0080 • Toyota Type EH 
008886-01 • Volvo 1161529 • Volvo 30741424

0,84 g/cm³
DIN 51757
30 mm²/s
DIN 51562
7 mm²/s
DIN 51562
200 
DIN ISO 2909

Технічні дані
Густина при 15°C

В'язкість при 40°C 

В'язкість при 100°C 

Індекс в'язкості 

Температура спалаху 230 °C
DIN ISO 2592

Температура застигання     -69 °C
DIN ISO 3016

Колір/зовнішній вигляд жовтувате 

Сфера застосування

Ця синтетична гідравлічна рідина з беззольними 
присадками підходить для систем рульового 
управління, регулювання дорожнього просвіту, 
гідропневматичної підвіски і систем амортизації.

Застосування

Необхідно дотримуватися специфікації і приписів 
виробника агрегату або ж автомобіля. Це масло 
можна використовувати і для доливання в системи. 
Оптимальна дія тільки у незмішаному стані.

Доступні фасовки

1 л пластикова банка                21603
D-GB-I-E-P

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна викорисвуватися як 
обов'язкова рекомендація.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 
Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна горяча лінія: 0800/8323230 
технічна горяча лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


