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Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB 
 

Gulf Harmony ZF AW  
Zinkfri hydraulolja  

GLF3555 - GLF3558 

 
 
Produktbeskrivning  
Gulf Harmony ZF AW är en högpresterande asklös 
(zinkfri) antiwear hydraulolja utvecklad för hydraulsystem 
som arbetar med höga tryck under måttliga till svåra 
förhållanden i mobila och industriella applikationer. Oljan 
är formulerad av högkvalitativa basoljor och noggrant 
utvalt asklöst additivpaket som ger mycket bra skydd mot 
oxidationsnedbrytning, rost och korrosion och slitage. Gulf 
Harmony ZF AW har överlägsen skumkontroll, vatten- 
och luftavskiljande förmåga. 
 
 
Rekommenderad användning  
Gulf Harmony ZF AW rekommenderas för 
användning i moderna hydrauliska system och på 
marknaden förekommande pumpar (kugghjuls-, axial- 
kolv-, ving- och andra hydraulpumpar) som opererar med 
höga tryck. Oljan rekommenderas även för smörjning av 
lager, spindlar, hydrostatiska transmissioner och annan 
industriell smörjning. Den asklösa och zinkfria 
formuleringen passar speciellt till äldre hydraulsystem med 
silverpläteringar och i ekologiskt känsliga miljöer. 
 

 Egenskaper - fördelar  
• Utmärkta zinkfria antiwear egenskaper.  
• Lämplig för stort sett alla hydraulpumpar. 
• Mycket oxidationsstabil. 
• Enastående vatten- och luftsepareringsförmåga som 

ger problemfri drift. 
• Ökad livslängd på olja och hydrauliska 

installationer. 
• Kompatibel med packningsmaterial. 
 

 

 
Godkännanden  
 Denison – TP 30560: HF-0 för ISO VG 32 / HF-1 för ISO VG 46 / HF-2 för ISO VG 68 
Specifikationer  

ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S  
Cincinnati Machine - P-68 för ISO VG 32 / P-69 för ISO VG 68 / P-70 för ISO VG 46 
 

Typiska data       GLF3555 GLF3556 GLF3557 GLF3558 
ISO  Viskositet 22 32 46 68 
Viskositet vid 100 ºC, cSt 4,3 5,3 6,7 8,6 
Viskositetsindex 98 100 101 99 
Flampunkt, ºC 186 202 210 218 
Lägsta flyttemperatur, ºC -24 -24 -24 -24 
Densitet vid 15°C, kg/m³  865 870 874 881 
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  
kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  
Säkerhetsblad finns at tillgå på www.gulfoil.se 


