
 

 

 

 

 

 
 

5%
besparelse

EQUIVIS HE
Energieffektiv hydraulikolie

MAKSIMAL YDEEVNE
EQUIVIS HE 
Energieffektiv

Forskydningsstabilitet
Skiftintervaller

Effektivitet

Op til

Viskositetsindex Filtrerbarhed

EQUIVIS HE
Standard hydraulikolie (HV)

Equivis HE er tilgængelig i ISO graderne 32, 46 og 68.

Op til 5% højere 
effektivitet på udstyret 

Bredere 
anvendelsestemperatur

Udvidet holdbarhed 
og levetid

KUNDEFORDELE

er et topkvalitets 
smøremiddel, der 
opfylder stadigt 
stigende og 
krævende behov for 
langtidsholdbar 
energieffektivitet.



   

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

More Power • Less Fuel

www.dynavis.com
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OPTIMALT ANVENDEL-
SESTEMPERATUROMRÅDE

Temperatur 
spænd

fra -25 
til 100°C

Viskositet

Temperatur

Optimalt 
viskositetsområde

Equivis HE temperaturområde

EQUIVIS HE
Standard hydraulikolie

Arbejdsområde for 
standard hydraulikolie.

Pascal
TOTAL Product Manager

SPECIFIKATIONER OG 
GODKENDELSER

• ISO 11158, HV
• DIN 51524-3, HVLP
• DENISON HF0, HF1, HF2

OPTIMAL EFFEKTIVITET

EQUIVIS HE
Standard hydraulikolie

Viskositet

Temperatur

DYNAVIS® er et registreret varemærke ejet af Evonik Oil Additives GmbH.

www.totaldenmark.dk

EQUIVIS HE er baseret på en teknologi, der gør det muligt at 
operere i et bredt temperaturområde. Oliens ydeevne, 
karakteristika, og viskositet tilpasses med optimal ydeevne ved 
både høje og lave temperaturer.

I et hydraulisk system er 
begrebet ”effektivitet” 
direkte relateret til 
pumpen, som anvender 
en væsentlig del af den 
samlede energi. Pumpen 
omdanner mekanisk 
effekt (flow og tryk), hvor 
effektivitet er defineret 
ved volume og 
hydromekanisk ydeevne. 
EQUIVIS HE bidrager til 
forbedring af 
energieffektiviteten ved, at 
optimere disse parametre.

DYNAVIS® teknologien gør det muligt, at fremstille energibesparende 
multigrade hydraulikolier. EQUIVIS HE anvender denne innovative 
additiv-teknologi for optimal ydeevne.

Oliefilmen forbliver tyktflydende ved 
høje temperaturer: mindre lækage og 

højere produktivitet

Oliefilmen forbliver tyndtflydende ved 
lave temperaturer: lettere opstart og 
bedre beskyttelse af udstyret

EQUIVIS HE maksimerer ydeevnen i det hydrauliske system. 
Oliens termiske og mekaniske stabilitet bidrager til at opretholde 
ideelle betingelser for optimal drift


