
 

ТОВ «Фукс Мастила Україна» 
м. Львів, вул. Шевченка, 327 А,  
тел.: (032) 235 08 10/13  
факс: (032) 235 08 15  
fuchs@fuchs-oil.com.ua 

 
Донецька обл., м. Горлівка 
вул. Інтернаціональна, 85 
тел.: (06242) 42 5 50 
donetsk@fuchs-oil.com.ua 

 
м. Дніпропетровськ 
вул. Верстова, 33 
тел./факс: (056) 378 35 92 
dnipro@fuchs-oil.com.ua 

 
м. Київ, Петропавлівська Борщагівка 
вул. Антонова, 8 А 
тел./факс (044) 364 37 63 
kyiv@fuchs-oil.com.ua 

м. Одеса 
вул. Колонтаєвська, 27 
тел./факс: (048) 732 42 72 
odesa@fuchs-oil.com.ua 

м. Рівне 
вул. Князя Володимира, 112 А 
тел./факс (0362) 26 58 07 
rivne@fuchs-oil.com.ua 

Луганська обл., м. Свердловськ 
вул. С. Лазо, 36 
тел./факс: (06434) 5 35 98 
luhansk@fuchs-oil.com.ua 

м. Харків 
вул. Поздовжня, 4 
факс: (057) 720-90-35 
kharkiv@fuchs-oil.com.ua 

 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
 
 
 

SOLCENIC 801E 
 

Синтетична важкозаймиста гідравлічна рідина для тестування 
елементів гідравлічних систем механічних кріплень  
та їх заливки під час складування та переобладнання 
 
Опис та застосування 
Solcenic 801E готова до використання 
синтетична важкозаймиста гідравлічна рідина 
для тестування елементів гідравлічних систем 
механічних кріплень, а також для їх заливки 
під час складування та переобладнання. 
 
Solcenic 801E сумісний з більшістю важкозай-
мистих гідравлічних рідин типу HFA-E та HFA-S, 
тому їхнє використання безпосередньо після 
монтажу вимагає лише мінімальної промивки 
агрегатів. 
 
Solcenic 801E забезпечує відмінний захист від 
замерзання при дуже низьких температурах 
та містить пакет інгібіторів корозії, які діють як 
у фазі текучості, так і у фазі випаровування 
(антикорозійний захист частини агрегату, яка 
не занурена в рідину). Продукт містить також 
значну кількість змащуючих присадок. 

 
Solcenic 801E повністю пройшов випробування 
на сумісність з широким спектром матеріалів 
ущільнень, які використовуються в гідравліч-
них системах. 
 
Переваги 

 Кінематична в’язкість при 400С нижча 3мм2/с 

 Постачається в готовому до використання 
стані 

 Містить інгібітори корозії, які діють як у фазі 
текучості, так і у фазі випаровування 

 Містить значну кількість змащуючих 
присадок 

 Забезпечує відмінний захист від замерзання 
при дуже низьких температурах 

 
 

Технічні характеристики: 

Параметри Одиниці Solcenic 801E Тех. норми 

Вигляд/Колір  прозорий 
блакитний 

 

Питома вага при 15,6ºС кг/м3 1.067 IP 160 

Тест на корозію ступінь корозії витримує IP 135 

Значення рН  8,5  

Утворення кристалів льоду ºС -30  

 
Увага! Продукти SOLCENIC 801E постачаються у готовому до використання стані. 
 
 


