
Overzicht diverse hydrauliekvloeistoffen 
 

Om u wegwijs te maken in het brede aanbod van hydrauliekvloeistoffen volgen hieronder enkele 

overzichten. Hoewel standaard minerale olie nog veel wordt toegepast zijn biologisch 

afbreekbare oliën in opmars vanwege het milieuvriendelijkere karakter en de steeds strenger 

wordende milieuwet- en regelgeving. 

 

Belangrijk voor hydrauliekolie zijn: 

• Soort 

• Dynamische viscositeit 

• Conditie 

 

Soort 

Geef bij het bestellen van hydraulische cilinders altijd aan welke hydrauliekvloeistof u wilt gaan 

gebruiken. De afdichtingen moeten compatible zijn met de olie. In het schema op de volgende 

pagina wordt een overzicht gegeven van diverse hydrauliekvloeistoffen. Bij sommige vloeistoffen 

worden merknamen weergegeven ter verduidelijking. Bij standaard minerale olie staat geen 

merknaam, omdat vrijwel alle olieleveranciers dit kunnen leveren. 

 

Tabel 1: Oliesoorten conform DIN 51524 en ISO 11158:2009 
DIN ISO 

 
- HH Minerale olie zonder dope 

HL HL Minerale olie met anti-roest, antioxidant dopes 

HLP HM Idem, maar dan ook met anti-slijtage dope 

HVLP HV Olie met hoge viscositeitsindex 

  

 

- 100% Zuiver water (slechte smerende eigenschappen) 

 

HFA Moeilijk brandbare olie >80% water 

 

HFB Moeilijk brandbare olie <40% water 

 

HFC Water/glycol <35% water 

 

HFD Watervrije synthetische vloeistof 

  

 

HEPG Polyglycol 

 

HETG Koolzaadolie (in onbruik wegens slechte prestaties) 

 

HEES Synthetische ester, zie kader 

 

Dynamische viscositeit  

De dynamische viscositeit is de mate van vloeibaarheid, aangeduid in VG (Viscoity-Grade) 

Hoe lager het getal hoe “dunner” de vloeistof, hoe hoger het getal hoe “dikker” of stroperiger de 

vloeistof. De werkelijke viscositeit hangt naast de Viscosity-Grade ook af van de temperatuur: hoe 

warmer hoe “dunner” de vloeistof. 

De meest gebruikte viscositeit in ABS Cilinders is ISO-VG 46. Daarnaast worden ISO-VG 32 en 68  

wel toegepast. Hogere klassen zijn vaak te stroperig voor normale hydrauliek. 

 

Conditie 

Uiteraard hoort uw hydrauliekvloeistof in goede conditie te blijven, laat dit regelmatig 

controleren, vervang filters op tijd, slechte olie kan overmatige slijtage geven in 

systeemcomponenten. 

Voorkom vocht in het systeem, als u geen hydrauliekvloeistof op waterbasis heeft. 

HEES 

Biologisch afbreekbare 

oliën zijn niet per definitie 

van plantaardige 

oorsprong. Hees-oliën 

bijvoorbeeld kunnen een 

minerale oorsprong 

hebben. Toch kunnen 

bodembacteriën Hees-

oliën prima afbreken tot 

onschuldige reststoffen en 

geldt daarmee als een van 

de belangrijkste 

vervangers voor gewone 

minerale olie. 
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Moeilijk brandbare 

hydrauliek vloeistoffen

HFA 

>80% water, 

(vaak 95%)

HFAE 

(olie in water emulsie)

HFAS 

(synthetische oplossing in water)

HFB 

>60% water   + olie

HFC 

>35% Water    + glycol

HEPG (Poly glycol)

Oceanic HW540E

HFC

Houghto-Safe 620

HFD 

Synthetisch, watervrij

HFDR (Fosfaat-esters)

Skydrol, Shell Irus

Alleen voor speciale toepassingen

HFDU

Polyol-ester

Quintolubric 888, Anderol Bio 
Guard FRHF

HFDU

PAG (Polyalkyleen glykol)

EcoSafe FR 46

Overige synthetische 
hydrauliekvloeistoffen

HEES

Synthetische esters 

Panolin, BASF ProEco, Castrol Biobar 
HE , Shell Naturelle

PAO

Poly Alpha Olefinen

Veel gebruikt in synth. motorolie

Glycolether

Gebruikt in remvloeistof DOT 3, 4 
en 5.1

Siliconenolie 

Gebruikt in remvloeistof DOT 5

Olie van plantaardige oorsprong

HETG

Plantaardige olie (koolzaadolie)

Beperkte levensduur, beperkt 
temperatuurberijk, gevoelig voor 

gumming

Ricinusolie

Gebruikt als remvloeistof DOT 2 
i.c.m. alcohol.

Gerafineerde minerale olie 

Standaard minerale olie

Extra pure "white oil"



Contact / bezoekgegevens 

 

 

ABS Cilinders BV 

 

Bezoekadres:  De Zwaaikom 3 

9641 KV Veendam 

 

Postadres:  Postbus 6 

9640 AA Veendam 

 

Telefoon:  0598-622544 

Fax:   0598-620875 

Email:   Info@abshydro.com 

 

 

WWW.ABSHYDRO.COM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: Ondanks het feit dat ABS cilinders deze informatie met uiterste zorgvuldigheid heeft samengesteld 

kunnen aan deze door ons verstrekte tabellen, grafieken en andere op de website getoonde informatie geen 

rechten worden ontleend. ABS Cilinders wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, 

volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 

 


