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VHP Spinax AW Super 
 

VHP Spinax AW Super là các sản phẩm dầu thủy lực giảm mài mòn thông dụng 

sử dụng cho những ứng dụng công nghiệp và cơ giới vận tải, hoạt động trong các điều 

kiện thông thường không quá khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất từ dầu gốc khoáng 

Hydrotreated và hệ phụ gia tổng hợp chất lượng cao 

 

 

      Ứng Dụng – Sử Dụng: 

 

  

• Các hệ thống sử dụng bơm bánh 

răng, piston, cánh gạt hoặc có 

các bánh răng hoạt động ở điều 

kiện thông thường, yêu cầu 

chống mài mòn 

 

  

• Trong hệ thống máy móc cơ giới vận 

tải yêu cầu thủy lực chống mài mòn 

• Trong hệ thống máy thủy lực công 

nghiệp  

 

 

 

Ưu Điểm: 

 

  

• Giảm ma sát, mài mòn cực tốt 

giữa các chi tiết, cơ cấu 

• Khả năng chống oxi hóa, chống 

rỉ và ăn mòn tuyệt hảo  

 • Đảm bảo sự ổn định của hệ thống thủy 

lực. 

• Kéo dài tuổi thọ hệ thống thủy lực, 

giảm chi phí vận hành 

BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM 
 

Chỉ Tiêu Đơn vị Phương pháp thử AW 32 AW 46 AW 68 

Phân loại ISO   32 46 68 

Độ nhớt dầu gốc 

tại 40oC 
 ASTM D445 32 46 68 

Độ nhớt dầu gốc 

tại 100oC 
 ASTM D445 min 5.4 min 6.8 min 8.8 

Chỉ số độ nhớt cSt ASTM D2270 min 100 min 100 min 100 

Tỷ trọng cSt ASTM D4052 max 0.86 max 0.86 max 0.86 

Điểm chớp chảy oC ASTM D92 200 200 200 

Điểm rót chảy oC ASTM D97 -15 -15 -15 

 

 

(Trên đây là nhưng tiêu chuẩn cơ sở đã được chấp nhận trong sản xuất, những thông 

số kỹ thuật có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu khách hàng) 
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An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường: 

 

VHP Spinax AW Super thông thường không có tính chất độc hại nguy hiểm khi được 

sử dụng trong đúng các ứng dụng được khuyến cáo và điều vệ sinh làm việc của nhân 

công được đảm bảo. 

Tránh để dầu tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng găng tay chuyên dụng với dầu thải bỏ. 

Nếu tiếp xúc với da, rửa sạch ngay với nước và xà phòng. 

Dầu thải bỏ phải được thu thập và thu gom tại các đơn vị xử lý môi trường. Không 

được xả bỏ trực tiếp ra môi trường đất, nước hay cống rãnh. 

 

 


