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LUKOIL GEYSER DZF 
 

Bezpopelné, detergentní hydraulické oleje neobsahující zinek určené k 
mazání ložisek, převodů a plnění hydraulických systémů 

 

SCHVÁLENÍ 

Thyssenkrupp (ISO VG 32, 46, 68) 

SPLŇUJE  

DIN 51502-HLPD 
DIN 51517-3 CLP 
ISO 11158-HM 
DBL 6721.00 
 
Stupeň síly opotřebení dle DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-

M:>12 
 

 

POPIS PRODUKTU 
Oleje řady LUKOIL GEYSER DZF jsou víceúčelové 

oleje s vysokou čistící schopností, schopností vynášet 

kaly a s excelentní ochranou proti opotřebení. 

 

Často je nutné, aby strojní a hydraulické oleje vázaly a 
odstraňovaly malé množství vzniklé kondenzované 
vody, aby se zabránilo nekontrolované korozi, tvorbě 
parních polštářů a kavitaci. Malé množství vody se 
obzvlášť lehce odpaří v důsledku jemného rozptýlení a 
je tak ze systému odstraněno.  
 

Dále, díky silné čisticí schopnosti olejů LUKOIL 
GEYSER DZF, je účinně zabráněno usazování cizích 

látek (prach, produkty stárnutí nebo podíly obráběcích 
kapalin, které často vedou k zalepení). Tyto cizí látky 
jsou udržovány rovnoměrně rozptýlené a vznášejí se 
v oleji. Takto jsou dopraveny k filtračnímu systému a 
odloučeny. Tím je zamezeno nepříjemným poruchám 
(zalepené ventily, ovládací prvky, usazeniny v 
hydraulických válcích). 
 
 

 POUŽITÍ 
Řada olejů LUKOIL GEYSER DZF se používá jako 

převodový olej u čelních ozubených převodů, jako oběhový 
olej pro kluzná a valivá ložiska, jako hydraulický olej s 
maximálním zatížením v těžce namáhaných hydraulických 
systémech obráběcích strojů, v hydromechanických 
pohonech stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků nebo 
užitkových vozidel stejně jako pro nůžky a lisy atd. 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 

LUKOIL GEYSER DZF 

22 32 46 68 

Hustota při 15 °С kg/m³ DIN 51757 866 874 879 885 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 >190 >220 >225 >235 

Viskozitní třída ISO VG  22 32 46 68 

Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 22 33,1 47 70,1 

Kin. viskozita při 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 4,4 5,5 6,7 8,7 

Viskozitní index -- DIN ISO 2909 109 103 94 95 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-33 <-30 <-27 <-24 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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