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Είναι όλα τα Υδραυλικά Λιπαντικά ίδια; 

Παρόλο που οι προδιαγραφές των Υδραυλικών 

Λιπαντικών είναι κοινές, τελικά η απόδοση του 

καθενός διαφέρει αρκετά. Αυτό οφείλεται τόσο 

στη διαφορετική προσέγγιση και εμπειρία από 

την κάθε εταιρεία σχετικά με την ανάπτυξη 

φορμουλών, όσο και την ποιότητα των βασικών 

λαδιών (τα Υδραυλικά Λιπαντικά αποτελούνται 

από > 95% από Βασικό Λάδι) και το είδος των 

πρόσθετων που χρησιμοποιούνται. 

 

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές;  

Οι παραλλαγές των Βασικών Λαδιών καθορίζουν 

την απόδοση του τελικού προϊόντος και 

επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, 

των φίλτρων, την ανθεκτικότητα στην οξείδωση 

και άλλα. Τα Υδραυλικά λιπαντικά της Texaco 

κατασκευάζονται με Βασικά Λάδια Group II, που 

έχουν βελτιωμένη καθαρότητα και σταθερότητα, 

και δημιουργούν λιγότερα υπολείμματα, 

εξασφαλίζοντας βελτιωμένη απόδοση του 

τελικού προϊόντος.  

Γιατί είναι καλύτερο για τις βιομηχανίες να 

χρησιμοποιούν Υδραυλικά Λιπαντικά 

υψηλότερης ποιότητας; 

Η στενή συνεργασία της Texaco με τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανημάτων σε 

όλο τον κόσμο, της δίνει τη γνώση για τις νέες 

τάσεις της αγοράς αλλά και τη δυνατότητα να    

 

σχεδιάζει τα νέα της προϊόντα με γνώμονα τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της. 

Οι βιομηχανικοί πελάτες προσδοκούν 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τον εξοπλισμό 

τους. 

Η καλή λίπανση είναι απαραίτητη καθώς 

εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και εν τέλει 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον εξοπλισμό. Αν 

σκεφτούμε ότι το κόστος για ένα αξιόπιστο 

λιπαντικό υπολογίζεται σε λιγότερο από το 3% 

του κόστους απόκτησης του εξοπλισμού, εύκολα 

κατανοούμε ότι η επιλογή ενός φθηνότερου 

Υδραυλικού Λιπαντικού μπορεί από τη μία να 

εξοικονομεί σήμερα κάποια χρήματα, αλλά 

μακροπρόθεσμα μπορεί να μας στοιχίσει 

σημαντικά περισσότερα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Texaco 

συνθέτει νέες φόρμουλες Λιπαντικών για όλους 

τους τύπους Υδραυλικών Συστημάτων (με 

διάφορα ιξώδη 32, 46, 68, και 100 ώστε να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις) που 

αποδεικνύονται πιο ανθεκτικές για τις 

περισσότερες εφαρμογές (υψηλές θερμοκρασίες 

και υψηλές πιέσεις).  

 

Γενικά, τα προϊόντα Rando, σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα Lubewatch Analysis, μπορούν να 

βοηθήσουν τον κάθε πελάτη να καθορίσει τα 

βέλτιστα διαστήματα αλλαγών λιπαντικών και να 

εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των 

μηχανήματών του. 


