
 REZULTATY 
I REKOMENDACJA KLIENTA

Produkty ORLEN OIL wykorzystujemy i rekomenduje-
my naszym klientom już od kilku lat. Zdecydowaliśmy 
się na wybór środków smarnych tej marki przede 
wszystkim  ze względu na ich wysoką i powtarzalną  
jakość.  ORLEN OIL  to  nie  tylko  najbardziej  
rozpoznawalna marka w segmencie 
olejów przemysłowych, ale przede wszystkim 
produkty gwarantujące optymalną pracę urządzeń.
Stosowanie produktów ORLEN OIL wpłynęło 
na poprawę jakości pracy oferowanych
przez nas maszyn, dłuższą żywotność części 
eksploatacyjnych, ograniczenie problemów
z  filtrami, ale także na optymalizację 
procesów produkcyjnych u naszych nabywców 
- mówi Paweł Ziarno z firmy EKOMET. 
Dodatkowo firma to rzetelny, wiarygodny i  stabilny 
partner biznesowy zapewniający nie tylko najbardziej 
odpowiednie materiały smarne do oferowanych przez 
nas urządzeń, ale przede wszystkim szybkie i termi-
nowe dostawy. 

 OPIS FIRMY

EKOMET to firma która działa na rynku od 1997 
roku i oferuje swoim klientom kompleksową obsługę 
w zakresie dostawy oraz uruchomienia maszyn do 
obróbki i kształtowania metali. Dodatkowo firma 
zapewnia fachowe doradztwo techniczne, 
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
oferowanych urządzeń oraz szkolenia przyszłych 
operatorów. W ofercie firmy EKOMET znajdują się 
m.in.: prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, 
lasery gazowe i światłowodowe firmy Ermaksan, 
przecinarki taśmowe Pegas-Gonda, bimetaliczne
piły taśmowe Eberle, przemysłowe wycinarki 
plazmowo-gazowe Pierce, agregaty plazmowe 
Hypertherm, narzędzia do pras i nożyc Rolleri, 
wiertarki słupowe i stołowe Heltos oraz Alzmetall, 
tokarki konwencjonalne i sterowane numerycznie 
Trens, system cięcia wodą CMS oraz wiele innych 
urządzeń. Pełna oferta firmy EKOMET dostępna jest 
na stronie www.ekomet.eu.

HYDROL L-HL 46 
NIEZAWODNY W URZĄDZENIACH 
DO OBRÓBKI I KSZTAŁTOWANIA 
METALI



 PARAMETRY JEDNOSTKI WARTOŚCI TYPOWE
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40

o
C mm2/s 44,3

Wskaźnik lepkości - 101

Temperatura płynięcia o
C -30

Temperatura zapłonu o
C 224

Odporność na pienienie: 
- skłonność do pienienia:
objetość piany po 5min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25

o
C

- trwałość piany: objetość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25
o
C

ml

30

0

Działanie korodujące na płycie miedzianej, 3h/100
o
C, stopień korozji wzorce 1a

Własności deemulgujące:
- czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
- 40 - 43 ml oleju
- 37 - 40 ml wody
- 0 -  3 ml emulsji 

min 30


