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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Rando HD LVZ é um fluido hidráulico de alta 

performance, à base de zinco, projetado para 

uso em ampla gama de equipamentos móveis 
que demandam serviço pesado e longo 
intervalo de cambio. 

Rando HD LVZ é formulado com óleos básicos 
sintéticos e inibidores de oxidação e aditivos 
antidesgaste robustos, projetados para 
oferecer proteção confiável e longa vida útil ao 

equipamento. Rando HD LVZ passou nos Testes 
de Campo para Escavadeira Volvo 2.000 e 
5.000 horas. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR 

Rando HD LVZ 68 proporciona: 

 Fluidez a baixa temperatura e 

proteção nas partidas - ajuda a garantir 

a circulação rápida dos fluidos e protege as 
partidas contra o desgaste ao longo do ano. 

 Redução dos custos de manutenção e 

otimização da utilização do equipamento em 
função dos aditivos antidesgaste de alto 
desempenho que oferecem proteção 
prolongada ao sistema. 

 Possibilidade de maiores períodos de 

troca e melhor disponibilidade do 

equipamento devido à excelente 

resistência à oxidação e à formação de 

depósitos quando comparado a óleos 
minerais convencionais. 

 Excelente desempenho no tocante à 

proteção e filtrabilidade mesmo em 

presença de água. 

 Lubrificação adequada mesmo 

operando em altas temperaturas e 

pressão em função de sua excelente 

estabilidade ao cisalhamento. 

APLICAÇÕES 

Rando HD LVZ é adequado para o uso em 

grande variedade de sistemas hidráulicos 

equipados com diversos tipos de bombas, tais 
como de engrenagem, de palheta, de pistões 
radias ou axiais e que operam em baixas e altas 
pressões. 

Estes fluidos são recomendados principalmente 
para uso em sistemas hidráulicos móveis, tais 
como escavadeiras, carregadeiras de rodas e 

outros equipamentos de movimentação de 
terra, sujeitos a grande variação de 
temperatura do ambiente e do sistema 
operacional. 

Rando HD LVZ é aprovado: 

— Volvo 98620 

Rando HD LVZ atende: 

— DIN 51 534/3 

— ISO 11158 HVLP 

— AFNOR E48-603 HV 

— Cincinnati Machine P-68 ,P-69, P-70 

— Denison HF-1, HF-2, HF-0 

— Ford M-6C32 

— GM LH-04-01, LH06-1, LH-15-1 

— Rexroth RE 90220 

— Vickers I-286-S, M-2950-S 

 



Rando® HD LVZ - Continuação 
 

Produto fabricado no Brasil. 
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos 
considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento  
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Grau ISO Método ASTM 68 

Código do Produto - 333476 

Código da FISPQ - 30849 

Cor D1500 0,5 

Densidade a 20ºC D4052 0,8544 

Viscosidade Cinemática  
   cST a 40ºC 

   cST a 100ºC 

 

D445 

D445 

 

68 

11,90 

Índice de Viscosidade D2270 168 

Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 268 

Ponto de Fluidez, ºC D97 -39 

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto. 

 


