
 

BIOMAX HYDRAULIC OIL 
High performance EAL hydraulic oil 
(EAL: Environmentally Acceptable Lubricant) 
 

- Mere end blot syntetisk 
 
Royal Purple BioMax Hydraulic Oil er et miljømæssigt acceptabelt, højtydende 
smøremiddel fremstillet til de brugere af hydraulikolie til maritimt formål som er 
omfattet af 2013 Vessel General Permit (VGP). 
 
BioMax Hydraulic Oil giver fremragende ydelse til brug i følsomme miljøer, så som 
gear til bovpropeller, gear til ror, stævnerør og andre maritime formål. 
 
BioMax Hydraulic Oils lange levetid og store filmstyrke øger udstyrets 
driftssikkerhed ligsom der ydes fremragende beskyttelse selv i meget korrosive 
miljøer. Produktets fordele frem for konkurrerende olier skyldes den enestående 
blanding af baseolier samt Royal Purples enestående Synerlec additiv teknologi. 
Denne enestående syntetiske additiv teknologi får lejer og udstyr til at fungere 
bedre, køligere, længere og mere effektivt. 
 
Synerlec Additiv Teknologi gør forskellen. 
Syntetiske olier gør Royal Purple i stand til at fremstille de bedste smøremidler, men 
det er Royal Purples avancerede Synerlec Additiv Teknologi, der giver 
smøremidlerne forbløffende ydeevne. Synerlec Additiv Teknologi er i sandhed: 
- mere end blot syntetisk. 
 
Synerlec Additiv Teknologi danner en stærk, glat syntetisk film på alle 
metaloverflader. Denne enestående film øger smøreevnen markant. For det første 
ved at forøge oliefilmens tykkelse og for det andet, ved at forøge oliefilmens styrke, 
hvilket, begge dele hjælper med til at forhindre metal mod metal kontakt. 
 
Der fjernes fugt fra metaloverfladerne og beskytter derved mod rust og korrosion. 
Olien beskyttes ligeledes mod varmepåvirkning, som kan medføre oxidation. 
 
Fordele og ydeevne: 

• Høj filmstyrke: 
o Royal Purple BioMax Hydraulic Oil med Synerlec additiv teknologi 

beskytter gear komponenterne langt mere end andre miljøvenlige 
gearolier. 

• Længere levetid på olien: 
o BioMax EAL Hydraulic Oil har enestående stabilitet mod oxidation 

og holder udstyret rent. 

• Fremragende korrosions beskyttelse: 
o Royal Purple BioMax EAL Hydraulic Oil med Synerlec additiv 

teknologis stærke oliefilm danner en ionbinding på 
metaloverfladerne. Denne oliefilm beskytter ikke kun under drift 
men virker også korrosionsbeskyttende ved stilstand samt yder 
øjeblikkelig smøring ved opstart – hvilket forhindrer slid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Forbedret drift: 
o BioMax EAL Hydraulic Oil sænker ofte driftstemperaturen og 

genskaber problemfri og vedvarende drift ved gearsystemer med 
uregelmæssige driftsforhold. 

• Hurtig vandudskillelse: 
o BioMax EAL Hydraulic Oil udskiller hurtigt og fuldstændigt vand, 

som nemt kan aftappes fra bundkarret, hvorved olien holdes tør. 

• Syntetisk renseevne: 
o BioMax EAL Hydraulic Oils naturlige renseevne renser snavset 

udstyr og holder det rent. 

• Forenelig med pakninger: 
o BioMax EAL Hydraulic Oil har fremragende forenelighed med 

pakninger. 
 

  ISO GRAD 

Typiske egenskaber* Metode 22 32 

Dencitet @ g/cm3 D4052 0,9131 0,8604 

Viskocitet D-445   

cSt @ 40 °C  22 32 

cSt @ 100 °C  4,9 5,95 

Viscositet Index D-2270 131 126 

Flammepunkt °C D-92 238 218 

Størknepunkt °C D-6892 -57 -51 

Kobber korrosionstest D-130 1A 1A 

Stål korrosionstest D-665B Ingen rust Ingen rust 

Elastomer kompatibilitet DIN51517 PASS PASS 

Demulibilitetstest D-1401 40/40/0/(5) 40/40/0/(10) 

FZG Gear Test, A/8,3/90 DIN ISO >12 >12 

Bionedbrydelighed OECD 301B >60 >60 

 

 

  ISO GRAD 

Typiske egenskaber* Metode 46 68 

Dencitet @ g/cm3 D4052 0,867 0,8798 

Viskocitet D-445   

cSt @ 40 °C  46 68 

cSt @ 100 °C  7,71 10,41 

Viscositet Index D-2270 136 141 

Flammepunkt °C D-92 218 223 

Størknepunkt °C D-6892 -51 -51 

Kobber korrosionstest D-130 1A 1A 

Stål korrosionstest D-665B Ingen rust Ingen rust 

Elastomer kompatibilitet DIN51517 PASS PASS 

Demulibilitetstest D-1401 42/37/1/(10) 42/37/1/(15) 

FZG Gear Test, A/8,3/90 DIN ISO >12 >12 

Bionedbrydelighed OECD 301B >60 >60 

 


