
De prestaties van machines kunnen gemaximaliseerd worden
met de efficiënte technologie en betrouwbare Hitachi Genuine
onderdelen.

Hitachi Genuine onderdelen bieden de volgende drie voordelen:

• Goede prestatie onder zware bedrijfsomstandigheden
• Vermindering van brandstofverbruik en verlenging 

van levensduur van machines
• Reductie van milieubelasting

Ontdek zelf wat deze voordelen voor u opleveren wanneer u deze
combineert met uw eigen bedrijfstoepassingen.

HYDRAULISCHE
OLIE
HYDRAULIC OIL 5000

Hitachi Construction Machinery 
“Genuine Oil”

www.hcme.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Gedrukt in Europe

KO-NL092EUQ

PR ESTATIES

Onderhoud
Experts op het gebied van

constructie equipment
maximaliseren de prestaties

van uw machines

High-tech
constructies 

Machine-ontwerp voor
hoge prestaties in bereik

en vermogen

Voorwaarden
voor optimale

machineprestaties

Hitachi Genuine
onderdelen

Hoogwaardige onderdelen 
om machineprestaties te 

maximaliseren

Waarschuwing bij gebruik:
Deze specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Lees zorgvuldig
de waarschuwingen op de verpakking voordat u dit product gebruikt. Het soort olie
dat gebruikt kan worden verschilt per machine en situatie. Gebruik de juiste ‘Hitachi
Genuine onderdelen’ volgens de gebruikshandleiding van de machine in kwestie.

Kies voor Genuine-smeermiddelen,
aanbevolen en ontwikkeld door Hitachi

Construction Machinery

www.hcme.com/lubricants

KO-NL092EUQ_2014-08.indd   1 11/13/2014   8:55:47 AM



Verpakking 20 liter 208 liter 1 000 liter Bulk

Onderdeelnmr. E0A000860 E0A000861 E0A000862 E0A000883

'Hitachi Genuine Hydraulic Oil 5000' heeft een uitstekende
oxidatiestabiliteit om de gebruiksduur van olie en machine
te verlengen. 
Verlies van kwaliteit van hydraulische olie kan leiden tot residue in 
het systeem. Dit verstopt het filter en veroorzaakt een haperende 
werking van de kleppen waardoor deze sneller slijten.
'Hydraulic Oil 5000' heeft een uitstekende oxidatiestabiliteit die 
machineproblemen kan voorkomen en de verversingsinterval van 
de olie kan verlengen.
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‘Hitachi Genuine Hydraulic Oil 5000’ heef t uitstekende 
wrijvingseigenschappen (beoordeeld met de vierkogeltest) 
om slijtage van hydraulische machines te minimaliseren.

‘Hitachi Genuine Hydraulic Oil 
5000’ heef t  een u i ts tekende 
afschuifstabiliteit in vergelijking met 
andere commerciële olie met een 
hoge viscositeitsindex. De viscositeit 
b l i j f t  t i jdens de gebruiksduur 
vrijwel gelijk, zelfs als de machine 
langdurig in bedrijf is. Dit bevordert 
een efficiënte werking.

Hitachi Genuine Oils zijn uitgebreid getest onder de 
zwaarste omstandigheden op testlocaties van Hitachi 
Construction Machinery om te garanderen dat uw 
machines optimaal presteren.

'Hydraulic Oil 5000' is een hydraulische olie van 
Hitachi Genuine die speciaal is ontwikkeld om de 
levensduur van machines en de gebruiksduur van de 
olie te verlengen.
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Vergelijking van gevormd residue

Zinkhoudende hydraulische olie 

Hitachi Construction Machinery 
“Genuine Hydraulic Oil” 

Hydraulic Oil 
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Vergelijking bedrijfsduur en mate van
viscositeitsvermindering
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Hitachi Construction Machinery 
“Genuine Hydraulic Oil” 

Bedrijfsduur (uur)

Product B op de markt

Product A op de markt

Vierkogeltest

Test oliekwaliteit hoge-drukcirculatie.
Proefmonsters na test

Testduur (uur)

Zinkhoudende hydraulische olie
(ISO VG46)
Hitachi Construction Machinery 
“Genuine Hydraulic Oil” 

(vergelijking door Hitachi)

(vergelijking door Hitachi)

(vergelijking door Hitachi)

(vergelijking door Hitachi)

TO PP R E S TAT I E S

LAAT UW MACHINE
OPTIMAAL PRESTEREN!

Ook verkrijgbaar in 1000-litercontainer en als bulk
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