
 

 
 

Opis produktu 

Najwyższej klasy ochrona i wydajność urządzeń 

Rodzina olejów Aries, odpornych na ekstremalne 

obciążenia zapewnia kompleksową ochronę i najwyższą 

wydajność wszelkich udarowych narzędzi 

pneumatycznych, takich jak wiertarki do kamienia, 

kruszarki do betonu, pneumatyczne kafary do wbijania pali 

oraz wiertarki udarowe.  Skład oleju Aries zawiera 

najwyższej jakości oleje bazowe oraz zaawansowane 

dodatki uszlachetniające, co zapewnia mu wysoką 

stabilność w wymagających i niesprzyjających warunkach 

pracy. Ten niezawodny olej zapewnia skuteczną ochronę 

przeciwzużyciową i znakomicie zabezpiecza przed rdzą i 

korozją. Olej Aries posiada doskonałe własności  

lepkościowo-przylgowe, dzięki czemu tworzy niezawodny 

film olejowy. Ten zaawansowany technologicznie produkt w 

mokrym środowisku zachowuje odporność na wymywanie 

wodą , w środowisku o wysokiej wilgotności  absorbuje 

wilgoć ze strumienia powietrza przepływającego przez 

urządzenie. 

Cechy rodziny produktów Aries: 

• Aries 32 

• Aries 100  

Niezawodna trwałość i optymalna wydajność 

Zastosowana technologia odpornych na ekstremalne 

obciążenia dodatków zapewnia olejom Aries maksymalną 

wydajność pracy i trwałość filmu olejowego. Wysoka 

wydajność jest także efektem stabilności olejów Aries, 

posiadających właściwości przeciwpienne ,zapobiegające 

tworzeniu osadów i mgły olejowej , co chroni narzędzia 

przed utratą wydajności ze względu na powolną lub 

wadliwą pracę zaworu.  

Dzięki doskonałej stabilności zapewnia maksymalną 

ochronę w szerokim zakresie temperatur, utrzymanie 

bardzo trwałego filmu olejowego w wysokich temperaturach 

oraz zapobiega przestojom związanym z oblodzeniem w 

niskich temperaturach podczas rozprężania powietrza. 

 

Aries zapewnia znakomite funkcjonowanie udarowych 
narzędzi pneumatycznych,maksymalną ochronę 
przeciwzużyciową oraz gwarantuje niezawodność 
mechaniczną podczas bardzo długich okresów 
eksploatacji w wymagających warunkach pracy. 
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Wysokiej jakości olej do narzędzi pneumatycznych 

Zalety produktu 



 Aries® ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Aries zalecany jest do stosowania we wszelkich 

udarowych narzędziach pneumatycznych takich jak 

udarowe wiertarki , kruszarki do betonu, 

pneumatyczne kafary do wbijania pali oraz młoty 

udarowe stosowane w przemyśle wydobywczym i 

budowlanym. 

• Również zalecane do smarowania wszelkiego rodzaju 

przemysłowych łożysk ślizgowych i tocznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  32 100 

Wygląd Wizualnie  Żółty Żółty 

Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C ISO 3104 31 105 

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
  

ISO 3104  5,3 10,2 

Temperatura zapłonu, °C  ISO 2592 174 212 

Temperatura płynięcia, °C  ISO 3016  -27 -24 

Gęstość w temp. 15°C, kg/l  ASTM D1298 0,908 0,886 

Korozja Cu, 3h, 100 °C ASTM D0130 1B 1B 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 

dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 

wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


