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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Specificaties

Eurol MHF 4300 is een minerale hydraulische vloeistof 
die speciaal ontwikkeld is voor voor niveauregeling, 
hydropneumatische vering en hydraulisch systeem van 
ASD, 4-matic en cabrioletdak van Mercedes-Benz 
personenwagens. 

Eurol MHF 4300 biedt een superieure 
slijtagebescherming en heeft uitstekende vloei-
eigenschappen, zelfs bij de laagste temperaturen. 
Daarnaast heeft Eurol MHF 4300 afgestemde 
wrijvingskarakteristieken en biedt het afdoende 
corrosiebescherming en bescherming tegen veroudering.

Eurol MHF 4300 is speciaal geformuleerd voor 
toepassingen (niveauregelings- systemen, schokbrekers 
en power steering) waar de MB 343.0 specificatie is 
voorgeschreven.

Eurol MHF 4300 zorgt ervoor dat het hydraulisch systeem 
onder alle omstandigheden goed functioneert, mede 
door zijn dempend vermogen.

Prestatieniveau
MB 343.0
Aanbevolen voor gebruik
DIN 51524/3 (HVLP)
ISO 7308

Fysische eigenschappen
Kleur Geel
Dichtheid bij 20°C 0.865 kg/l ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 20 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 6.2 cSt ASTM D 445
Viscositeitsindex 280 ASTM D 2270
Vlampunt 100 °C ASTM D 93
Pour point -51 °C ASTM D 97

Technische vloeistoffen

Hoewel Eurol MHF 4300 mengbaar is met de meeste 
conventionele hydraulische vloeistoffen, wordt 
vermenging ten zeerste afgeraden, om te voorkomen dat 
de unieke eigenschappen van Eurol MHF 4300 (deels) 
teniet worden gedaan.

Omschrijving

Eurol MHF 4300
Minerale olie voor specifieke niveauregelingsystemen van Mercedes


