
 

 
 

Opis produktu 

Rando HEES 46 jest najwyższej jakości, przyjaznym dla 

środowiska, syntetycznym olejem hydraulicznym o 

wydłużonej trwałości użytkowej, sprawdzającym się w 

szerokim zakresie temperatur roboczych.    

Formuła Rando HEES 46 zawiera syntetyczne estry 

nasycone, zapewniające mu znakomitą stabilność 

oksydacyjną. 

Korzyści dla klienta 

• Szeroki zakres temperatur pracy od -30°C do +90°C, z 

możliwością krótkotrwałej pracy w temperaturach +120°C 

umożliwia stosowanie w różnych klimatach 

• Oznaczony „kwiatkiem ” zgodnie z europejskim 

oznakowaniem produktów ekologicznych Ecolabel 

• Spełnia wymagania szwedzkiej normy SS 15 54 34 

• Wydłużone okresy między wymianami oleju oraz 

możliwość stosowania przez cały okres eksploatacji 

pomagają zoptymalizować okres sprawności układu 

• Duża odporność na utlenianie zapewnia trwałość 

użytkową oleju i skrócone przestoje związane z 

konserwacją   

• Ocena WGK 1 według niemieckiej klasyfikacji WGK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szeroki zakres temperatur pracy 

• Zgodny z europejskim oznakowaniem produktów 
ekologicznych Ecolabel „kwiatek” 

• Zgodność ze szwedzką normą SS 15 54 34 

• Wydłużone okresy między wymianami oleju 

• Długi okres eksploatacji oleju 

• Ocena WGK1 wg klasyfikacji WGK 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

DIN ISO 15 380 HEES 
Ekoetykieta (nr 
rejestracyjny: DE/027/087) 

Positieve olielijst voor  
MIA-Vamil-regelingen 

VDMA 24568, HEES 

 

Niemiecka klasyfikacja:  
WGK 1 

SS 155434 AAV 46 
„Environmentally 
acceptable” 

Norma szwedzka 15 54 34 
„Environmentally 
acceptable” 
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Zastosowania 

• Rando HEES 46 może być stosowany w wielu 

układach hydraulicznych stacjonarnych i mobilnych 

zgodnie z zaleceniami normy ISO 15380, HEES 

• Olej Rando HEES 46 powinno się stosować tam, gdzie 

istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody lub gleby 

• Do typowych zastosowań należą hydrauliczne układy 

mobilne na obszarze robót melioracyjnych lub budowy 

dróg, w leśnictwie i przemyśle drzewnym, pojazdy 

przygotowujące narciarskie trasy zjazdowe, pojazdy i 

urządzenia komunalne, podnośniki samochodowe, 

budownictwo wodne, wózki widłowe, ogrodnictwo i 

urządzanie zieleni, oczyszczalnie ścieków, instalacje 

do odzyskiwania wody, pogłębiarki, śluzy, remontowe 

jednostki pływające , budownictwo tunelowe, maszyny 

i urządzenia nadbrzeżne, pompy do betonu i maszyny 

do kładzenia torów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Ekoetykieta (nr rejestracyjny:  

DE/027/087) 

• Lista środków smarnych  

zgodna z MIA-Vamil 

• Norma szwedzka 15 54 34 „Environmentally 

acceptable” (www.sp.se/km/hydraul) 

Normy 

• DIN ISO 15 380 HEES 

• VDMA 24568, HEES 

• SS 155434 AAV 46 „Environmentally acceptable” 
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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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Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Właściwości  VG46 

Dopuszczalny okres magazynowania: 48 miesięcy od daty napełnienia, podanej na etykiecie produktu. 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm²/s DIN 51 562 46 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm²/s DIN 51 562 9 

Wskaźnik lepkości DIN ISO 2909 160 

Wygląd wizualna jasnożółty, przezroczysty 

Barwa ISO 2049 L1,5 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ISO 12185 0,9667 

Temperatura krzepnięcia, °C ISO 3016 -54 

Temperatura zapłonu, °C ISO 2592 280 

Korozja miedzi, 3 godz./100°C ISO 2160 1A 

Korozja stali, A ISO 7120 Zaliczony 

Sekwencja pienienia I, ml ISO 6247 20/0 

Sekwencja pienienia II, ml ISO 6247 30/0 

Sekwencja pienienia III, ml ISO 6247 30/0 

Uwalnianie powietrza w temp. 50 C, min. ISO 9120 6 

Odporność na emulgowanie w temp. 54°C, min. ISO 6614 25 

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. 


