
Prista Oil Holding EAD 
www.prista-oil.com 

Version: 01/04/2016 

 

 

PRISTA® PSF 
 

 

HİDROLİK DİREKSİYON YAĞLARI 

Açıklama ve Uygulama 
Prista® PSF kırmızı renkli hidrolik direksiyon yağı sıradışı baz yağlar, oldukça rafine baz ürünler ve özel olarak 
tasarlanmış katkı maddeleri kullanılarak formüle edilmiştir. 
Prista® PSF, günümüz binek araçların ve hafif ticari araçların/kamyonların hidrolik direksiyon ünitelerinde kullanım 
için amaçlanmıştır. Bu yağ, eksi 40°C'ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir performans sağlar. Ayrıca, 
kamyon, otobüs vs. gibi ağır vasıtaların, tarım ve yol yapım alet ve makinalarının hidrolik sistemlerinde başarıyla 
kullanılabilir. 
Prista® PSF, Citroen hidrolik sistemleri ve hidrolik direksiyon üniteleri için ÖNERİLMEZ. 

 

Yararları 
 Hidrolik pompanın aşınmaya karşı korunması 

 Sistemde sabit basınç sağlayan kararlı viskozite ve 
düşük köpürme eğilimi 

 Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde 
uzun çalışma süresi aralıklarında tortu ve kalıntı 
oluşumu  meydana gelmez 

 Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile normal çalışma 
karakteristikleri sağlayan çok iyi düşük sıcaklık 
performansı 

 Kauçuk conta malzemeleriyle çok iyi uyumluluk 

Teknik Özellikler 

 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi  Tipik Değer 

Yoğunluk 20°C,  g/ml EN ISO 3675 0.846 

Kinematik Viskozite 40, mm2/s EN ISO 3104 35 

Kinematik Viskozite 100°C, mm2/s EN ISO 3104 7.4 

Viskozite İndeksi ISO 2909 185 

Parlama Noktası, COC, °C EN ISO 2592 180 

   Akma Noktası, °C ISO 3016 <-40 

  Brookfield Viskozitesi, Eksi 40°С, cP ASTM D 2983 15 000 

FZG Testi 
-Arıza Yükü Aşaması 

ASTM D 5182 
 

12 
Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından 

etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır. 
 
 

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım 
Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz 
bir etki yaratması beklenilmemektedir. 

Ürün MSDS’leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com 

 

Kutular 

Hidrolik Direksiyon Yağı 
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0.475L, 210L, 1000L 
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