
 
 

DẦU THỦY LỰC PV Hydraulic VG…M 
(Tên cũ: Dầu thủy lực ISO… TL) 

 
Bao bì:  18l, , 209l 

 
Cấp đ/n  ISO: 9, 22, 32, 46, 68 

 
Cấp phẩm chất: HLP- HM 

 
                                                                            

 Giới thiệu chung : 

       Dầu thuỷ lực PV Hydraulic VG…M là sản phẩm dầu thủy lực cao cấp do tập đoàn dầu khí 
quốc gia Việt Nam sản xuất chuyên dụng cho các ứng dụng thủy lực trong công nghiệp là các 
máy công nghiệp, máy CNC hoạt động trong các điều kiện làm việc khác nhau, dầu có chứa phụ 
gia, chất lượng cao sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực của các loại ôtô, xe tải, cần trục… 

     Dầu thuỷ lực PV Hydraulic VG…M có độ nhớt thích hợp, chỉ số độ nhớt, độ tinh khiết và độ 
bền ôxy hoá cao, chống mài mòn tốt. Tính tách nước, tính khử nhũ và chống tạo bọt tuyệt hảo. 
Dầu hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ, áp suất cao, bảo đảm cho thiết bị vận hành tốt.  
Dầu thuỷ lực PV Hydraulic VG…M là dòng sản phẩm dầu thủy lực có phẩm cấp HM, được pha 
chế theo công nghệ độc đáo của hãng dầu nhớt hàng đầu Việt Nam, sử dụng dầu gốc chọn lọc kết 
hợp hệ phụ gia đa chức năng mang đến cho dầu thủy lực có nhiều tính năng ưu việt sau khi đã 
trải qua 1 quy trình pha chế nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất. 

Đặc tính vượt trội của dầu thủy lực PV Hydraulic VG: 

 Độ ổn định nhiệt tốt 

 Độ ổn định thủy phân tốt 

 Khả năng chống oxi hóa. 

 Khả năng chống ăn mòn siêu hạng. 

 Kéo dài gấp đôi tuổi thọ của thiết bị. 

 Khả năng lọc, tách nước ưu hạng. 
 Khả năng tách khí, chống tạo bọt là đặc tính quan trọng của  

 An toàn, sức khoẻ, môi trường: 

        Dầu phải được bảo quản trong nhà có mái che, trường hợp để ngoài trời cần để phuy nằm 
ngang sao cho dầu ngập hai nắp phuy, tránh hiện tượng “thở” của phuy. Không để dầu gần 
những nơi có nguy cơ cháy nổ. 

       Dầu PV Hydraulic VG…M không gây độc hại đáng kể đối với sức khoẻ nhưng hạn chế tiếp 
xúc  với da. Không để bắn vào mắt, khi bị bắn vào mắt phải dùng nước sạch rửa ngay. 

       Thu gom dầu đã sử dụng, chuyển cho cơ quan có trách nhiệm xử lý. 



Thông số kỹ thuật đặc trưng: 

ĐẶC TÍNH ĐV ĐO 
PV Hydraulic VG…M 

 
9  22  32 46  68  

Tỷ trọng ở 20oC, min - 0,8550 0,8600 0,8700 0,8750 0,8800 
Độ nhớt ở 40oC cSt 8-10 20-24 29-35 41-50 61-75 
Chỉ số độ nhớt, min - 95 95 95 95 95 
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, min oC 140 145 200 220 235 
Nhiệt độ đông đặc, max oC -9 -9 -9 -9 -9 
Hàm lượng nước, max %, thể tích 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
      Trên đây là những thông số tiêu biểu đã được chấp nhận trong sản xuất, những thông số kỹ 
thuật của sản phẩm PV Oil có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. 
 


