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OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 
Zentralhydrauliköl 

POPIS Oleje do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňují nejvyšší tech-
nické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvo-
lené složení z nejlepších komponentů dodávají oleji excelentní tepelné vlastnosti, 
které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. 
Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotře-
bení, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním na-
pěněním.  

VLASTNOSTI - dobré viskozitní a tepelné vlastnosti 
 - optimální odolnost proti stárnutí 
 - nejvyšší teplotní stabilita 
 - výborné vlastnosti při nízkých teplotách 

- vynikající ochrana proti korozi 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 

požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 

BMW 81 22 9 407 758 ● Fiat 9.55550-AG3 ● Ford WSS-M2C 204-A ● MAN M 
3289 ● MB 345.0 ● Opel 1940 766 ● VW G 002 000 ● VW G 004 000 ● ZF TE-
ML 02K  

TECHNICKÁ DATA Viskozita při +40 °C : 19,5 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při +100 °C : 6,1 mm2/s ASTM D 7042-04 

 Index viskozity : 300   DIN ISO 2909 
 Barva / vzhled : zelená 
 Hustota při +15 °C : 0,825 g/cm3 DIN 51757 
 Bod vzplanutí : +150 °C  DIN ISO 2592 

Bod tuhnutí : -51 °C  DIN ISO 3016 
 Pěnivost při +24 °C : 50/0 ml  ISO 6247 
 Pěnivost při +93,5 °C : 35/0 ml  ISO 6247 

OBLAST POUŽITÍ  Tato syntetická hydraulická kapalina s bezpopelovými přísadami se optimálně 
hodí pro systémy řízení, elektrohydraulické skládání střech, systémy regulace 
výšky vozidel, hydropneumatické pérování, tlumicí systémy, výklopné systémy ka-
bin řidiče atd. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla a hydraulického 
systému. Tento olej lze také použít pro doplňování hydraulických olejových sys-
témů. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s ji-
ným olejem. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 1127 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 1158 D-NL-F-GR-ARAB 
 1 l plastová lahev  Obj. č. 2366 GB-DK-FIN-N-S 
 1 l plastová lahev Obj. č. 8184 D-F-I 
 1 l plastová lahev  Obj. č. 9524 D-GB-F-ARAB 
 1 l plastová lahev  Obj. č. 20468 PL-H-RO-TR 
 1 l plastová lahev  Obj. č. 21239 ALG-GB-ARAB-F 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 1147 D-GB-I-E-P 
 60 l plechový sud Obj. č. 1148 D-GB 
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