
 

 
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og 
kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Produktbeskrivelse 

Aries XLX 32 er en høytytende smøreolje for pneumatiske 

(luftdrevne) slagverktøy med tilsetning for å hindre ising. 

Ising kan oppstå i temperaturområdet +5°C til -5°C. Dette 

gjør produktet egnet til bruk året rundt. Aries XLX 32 har 

robuste tilsetninger som er utviklet for å gi optimal vedheft 

og komponentbeskyttelse og hindre skumdannelse. 

Fordeler for kunden 

• Beskytter komponentene mot slitasje og bidrar til optimal 

driftssikkerhet 

• Beskytter delene i pneumatikkverktøyet mot rust og 

korrosjon, og reduserer nedetiden 

• Utviklet med tilsetninger som sikrer god vedheft og holder 

smøreoljen på plass  

• Formulert for god motstand mot vannutskylling for å 

opprettholde beskyttelsen i våte miljøer 

• Vannabsorpsjon og lavt frysepunkt bidrar til 

driftssikkerhet i lave temperature 

Bruksområder 

• ARIES XLX 32 er et smøremiddel for bergboremaskiner 

med ekstremt trykk, og inneholder tilsetninger som 

absorberer vann, senker frysepunktet og motvirker 

uklarhet, for bruk i bergboremaskiner som brukes i lave 

temperaturer og høy luftfuktighet 

 

 

 

 

 

 

 

• Gir god beskyttelse mot slitasje  

• Beskytter mot rust og korrosjon  

• Utviklet for å holde seg på plass  

• Formulert for å motstå vannutskylling 

• Bidrar til driftssikkerhet i lave temperaturer 

 

 

  

Aries® XLX 32 
Høytytende luftverktøyolje 

Produktegenskaper 



Aries® XLX 32 ─ Forts. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 
Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no 
Autorisert Texaco distributør 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetskvalitet  32 

Holdbarhet: 60 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten. 

Utseende Visuelt Rødbrun 

Kinematisk viskositet ved 40°C, mm²/s ISO 3104 32 

Kinematisk viskositet ved -18°C, mm²/s ISO 3104 2800 

Kinematisk viskositet ved 100°C, mm²/s ISO 3104 5,3 

Tennpunkt, COC, °C ISO 2592 160 

Tetthet ved 15°C, kg/l ASTM D1298 0,925 

Kobberkorrosjon 3 t/100°C ASTM D0130 1B 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 
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