
 

CHF FLUID 

 

 

HELSYNTETISK STYRSERVOOLJA 

Ardeca CHF FLUID är en helsyntetisk servoolja baserat på noggrant utvalda basoljor av mycket hög 

kvalitet. Ardeca CHF Fluid är en ”multifunktionell” hydraulvätska speciellt konstruerad för användning i 

alla kretsar och i temperatur nivåer mellan -40 °C och 130 °C. Denna vätska har en mycket hög 

viskositetsindex, en exceptionell oxidationsstabilitet, anti skum och rostskyddande egenskaper. Den har 

en unik friktionsminskande tillsats för minskning av slitage och bullerdämpning av hydraulpumpen. 

  ANVÄNDNING 

Denna mångsidiga vätskan kan användas i följande applikationer: hydrauliska suspensioner, 

stötdämpare, hydrostatiska drivsystem, centraliserade hydrauliska kretsar, styrservosystem och nivå 

kontroller. Den är även lämplig för upphängningssystem och styrservosystem på MAN lastilbar. 

 PRESTANDA NIVÅ 

 CHRYSLER MS 5931 

 FORD WSS-M2C204-A 

 GM 9985835 

 MAN M3289 

 MB 345.0 

 OPEL GM 1940766 

 SAAB 9-3 POWER STEERING, SAAB 9-5 POWER STEERING 

 VOLVO 1161529-1 

 VW TL 521.46 

 ZF TE-ML 02K, ZF TE-ML 09B 

 



 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Enastående flytbarhet vid låga temperaturer hjälper utmärkt vid kallt väder styrförhållanden och slitage. 

Erbjuder tyst systemdrift och hjälper till att minimera oljud från styrservopumpen. 

Exceptionell oxidationsstabilitet. 

Utmärkt skydd mot korrosion och skumbildning. 

 

TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 0.823 

Viskositet 40 °C mm²/s 19.2 

Viskositet 100 °C mm²/s 6.3 

Viskositet Index  322 

Flampunkt °C 156 

Brookfield viskositet vid -40 °C mPas  

Färg  grön 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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