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MULTI HF 
Wielofunkcyjny płyn hydrauliczny do układów kierowniczych, 
Układów poziomowania nadwozia i układów sterowania (np. 
zamykania dachów) 
Syntetyczny 
 
 

ZASTOSOWANIE 
 
W 100% syntetyczny wielofunkcyjny płyn hydrauliczny opracowany specjalnie do najnowszych pojazdów 
wyposażonych w elektrohydrauliczne i hydrauliczne układy wspomagania kierownicy, układy poziomowania 
nadwozia i układy sterowania, np. zamykania dachów. 
 
Produkt zalecany szczególnie do samochodach produkcji europejskiej VW (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, 
CITROËN, MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB oraz amerykańskiej: FORD, GENERAL MOTORS-
OPEL. 
 
Nie należy używać w skrzyniach biegów. 
 
SPECYFIKACJE 
 
SPECYFIKACJE JAKOŚCIOWE I PRODUCENTÓW POJAZDÓW: Patrz tabela. 
 
MOTUL MULTI HF jest najnowszej generacji płynem hydraulicznym o wyjątkowych parametrach i dzięki unikanej 
recepturze: 
- chroni mocno obciążone pompy hydrauliczne 
- zapwenia wysoką trwałość wszystkich elementów układów 
- zapewnia komfort i obniża hałasliwośc pracy zwłaszcza w niskich temperaturach  
- gwarantuje wyjątkowe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i przeciwpienne. 
 
ZALECENIA 
 
Może być mieszany tylko z podobnymi produktami. 
Nie używać w mechanicznych i automatycznych skrzyniach biegów 
Wymiana oleju: zgodnie z zaleceniami producenta samochodu i warunkami eksploatacji. 
Przed zastosowaniem zawsze sprawdź wymagania producenta pojazdu. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Kolor     Wzrokowo  Jasno zielony 
Gęstość w 20°C    ASTM D1298   0.823 
Lepkość w 40°C   ASTM D445   18,97 mm²/s 
Lepkość w temperaturze 100°C  ASTM D445   6,17 mm²/s 
Wskaźnik lepkości    ASTM D2270   328 
Temperatura zapłonu    ASTM D92   155°C 
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