
RANDO® HDZ
68

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Rando HDZ 68 é um óleo lubrificante formulado com
um pacote de aditivos exclusivo e óleos básicos do
grupo II, que oferecem maior estabilidade térmica e
resistência à oxidação quando comparado aos básicos
do grupo I. Foi desenvolvido para lubrificação de
sistemas hidráulicos. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Rando HDZ 68 proporciona:

• Maior estabilidade térmica e
resistência à oxidação -
possibilitando intervalos de troca
superiores em comparação aos
produtos similares elaborados com
bases do Grupo I.

• Melhor operação dos sistemas hidráulicos
em altas temperaturas - em função da baixa
variação de viscosidade, permitindo ao equipamento
operar em uma faixa de temperatura mais ampla.

• Utilização em temperaturas extremamente
baixas - o óleo flui adequadamente mesmo em
baixíssimas temperaturas.

• Eficiencia energética - sua característica
multiviscosa proporciona uma redução no consumo
de energia em comparação aos óleos hidráulicos
convencionais.

• Longa vida útil do equipamento - em função do
seu pacote antidesgaste que protege as superfícies
móveis.

• Estabilidade à oxidação - a alta qualidade dos
óleos básicos e dos aditivos minimiza a formação de
depósitos.

• Proteção contra ferrugem e corrosão - os
inibidores protegem as superfícies de ataques.

• Boa separação da água - permitindo sua fácil
remoção dos sistemas circulatórios.

• Excelente estabilidade - apresenta grande
desempenho no teste de estabilidade hidrolítica de
acordo com o método ASTM D2616 e na presença de
cobre e aço, segundo o teste de estabilidade térmica
da MAG Cincinnati Machine.

• Baixa formação de espuma - garantindo a
operação adequada do equipamento com respostas
mais precisas.

• Baixos impactos ambientais - Rando HDZ 68 foi
submetido ao teste de biodegradabilidade - 301B
OECD (1997) e apresentou razoável
biodegradabilidade. Contudo, não pode ser
classificado como facilmente biodegradável.

APLICAÇÕES
Rando HDZ 68 é recomendado para lubrificação de
sistemas hidráulicos equipados com bombas de
palhetas, de pistões ou de engrenagens, sobretudo
operando em pressões acima de 1000 psi e/ou
rotações acima de 1200 rpm. 

Devido à natureza de sua operação, os sistemas
hidráulicos estão sujeitos a um desgaste severo
quando não se utilizam óleos hidráulicos com
adequada proteção antidesgaste de alta qualidade. As
crescentes pressões a que são submetidas as bombas
e válvulas podem aumentar o contato metal-metal,
caso não haja uma proteção apropriada. Os aditivos
antidesgaste do Rando HDZ 68 geram uma "camada
protetora" sobre a superfície dos metais, minimizando
o contato metal-metal, o qual é muito severo nas
bombas de palheta, pistões e engrenagens. À medida
que as pressões de operação ultrapassam 1000 psi, a
necessidade por mais proteção aumenta
proporcionalmente.

Em testes de eficiência conduzidos em laboratório,
Rando HDZ 68 mostrou um aumento na eficiência da
bomba hidráulica em até 5% quando comparado aos
óleos hidráulicos monograus convencionais (produtos
com índice de viscosidade inferior a 105).
Produto(s) fabricado(s) nos Estados Unidos.
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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Rando® HDZ — Continuação
Rando HDZ 68 também pode ser utilizado em diversas
outras aplicações industriais, tais como compressores,
motores elétricos e sistemas circulatórios em geral,
quando requerido um produto neste grau de
viscosidade com características de proteção
antidesgaste e melhoradores de índice de viscosidade
de alta estabilidade ao cisalhamento.

Este produto não deve ser utilizado quando requerido
um produto isento de zinco.

Rando HDZ 68 é aprovado:

• Requerimento dos principais fabricantes
— MAG Cincinnati (Cincinnati Machine) P-69
— Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

utilizando bomba T6H20C
— Eaton Vickers M2950-S, I-286-S, 35VQ25A

Rando HDZ 68 atende:

• Requerimento dos principais sistemas
circulatórios e hidráulicos
— AGMA 9005-E02 (Lubrificante para engrenagens

industriais quando requerido um produto com
aditivos inibidores de ferrugem e oxidação,
também chamados de R&O), quando requerido o
grau de viscosidade ISO 68. 

— DIN 51524 parte 3 HVLP (Óleo para sistemas
hidráulicos com aditivação antidesgaste, R&O e
alto índice de viscosidade)

— Bosch Rexroth
— ISO 11158 L-HV
— ASTM D6158, HV

Em um ambiente limpo, seco e na embalagem original,
Rando HDZ 68 apresenta uma rigidez dielétrica de
35kV (ASTM D877), exceto em carregamentos a
granel.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

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

Grau ISO Método ASTM 68

Código do Produto - 273262
Código da FISPQ - 31804
Aparência - 0,8715
Densidade a 20ºC D4052 -
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

68,00
11,00

Índice de Viscosidade D2270 154
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 212
Ponto de Fluidez, ºC D97 -42
Espuma, Tend./Estab., ml

Seq I
Seq II

D892
-
-

-
10/0
20/0

Neutralização, mg KOH/g D974 0,4
Corrosão Lâmina de cobre, 3H, 100ºC D130 1A
Emulsão, Tempo de separação, 54,4ºC, minutos D1401 10
Estabilidade à Oxidação, horas para atingir o número de ácido 

(TAN) de 2,0 mg de KOH
D943 >5000
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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