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HYPERION™ SYNTHETIC BLEND 
ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS/TURBINAS/COMPRESSOR     

O óleo Hyperion™ Synthetic Blend foi feito através de um 
desenvolvimento tanto do óleo base quanto na tecnologia do aditivo, 
para cirar um produto verdadeiramente multifuncional. O Hyperion™ 
Synthetic-Blend atende as necessidades atuais de sistemas 
hidráulicos de alta precisão, turbinas e compressores de ar.  
Hyperion™ Synthetic Blend foi formulado usando os óleos sintéticos 
PAO e severamente hidroprocessados da mais alta qualidade. Testes 
de laboratório e experiência em campo demonstram claramente o 
impacto positivo desses óleos nas propriedades e no desempenho do 
produto acabado.   
Em testes de laboratório, o Hyperion™ Synthetic Blend mostra uma 
grande redução na perda por evaporação. A estabilidade à oxidação 
excede a dos óleos convencionais em 80 – 150%. Essa melhora no 
desempenho, resulta na redução de depósito de carbono e verniz. O 
resultado final é uma maior durabilidade do óleo e das peças  
A Whitmore usa um Sistema de aditivos sem cinzas (livre de zinco) 
que foi especificamente adaptado a uma combinação destes óleos. 
Isso aprimora ainda mais o desempenho, com relação a longevidade e 
alta temperatura, do Hyperion™ Synthetic-Blend. Pode-se esperar 
uma extensão de 50 – 75% da vida útil do óleo. (É recomendado a 
realização de um teste para determinar a frequência da troca.) 
 
Use o Hyperion™ Synthetic Blend em compressores rotativos em que 
a temperatura varie até 190°F (88°C).  
 
 
 
 
 
 
    

 
BENEFÍCIOS:  
• LONGA VIDA ÚTIL - 50-75% a mais de vida útil prolongada. 
Maiores extensões são possíveis dependendo da temperatura de 
operação e práticas de manutenção, como filtração.   
• REDUÇÃO DE DEPÓSITOS – menos carbono e verniz, significa 

redução da tensão e desgaste nos componentes.  
• PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE – oferece proteção contra 

desgaste sem o depósito na superfície causado por aditivos a 
base de zinco. Esses depósitos, podem modificar a viscosidade 
em válvulas de alta precisão.  

APLICAÇÕES:  
Hyperion™ Synthetic Blend atende os requisitos de todos os principais 
fabricantes de sistemas hidráulicos e turbinas, inclusive para General 
Electric Frame 7. O óleo Hyperion™ Synthetic Blend é adequado para 
uso em compressores de ar com aletas rotativas. Devido a sua 
estabilidade de temperatura e propriedades anti desgaste, o 
Hyperion™ Synthetic Blend é recomendado para lubrificação de todos 
os tipos de rolamentos, inclusive mancais. Também servem para uso 
em correias de transmissão que operem em temperaturas 250°F 
(110°C) e para caixas de engrenagem fechada, que requerem um óleo 
específico “R & O”.  É recomendado o uso da viscosidade da ISO 32 
para sistemas de ar comprimido e para lubrificação de ferramentas que 
sejam operadas com ar.  
Atende aos requisitos OEM seguintes: 

Vickers 1-286-S, M-2950-S 
Denison HF-1, HF-2, HF-0 
Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 
Lee Norse 100-1 
Jeffrey M-6C32 
U.S. Steel 127, 136 
B. F. Goodrich 0152 
General Motors LH-04-1, LH-06-01, LH-15-1 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 ISO  32 46 68 100 150 320 
D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
32 

5,75 

 
46 

7,40 

 
68 

9,70 

 
100 

12,80 

 
150 

17,00 

 
309 

25,40 
D-2270 Índice da Viscosidade 123 123 123 123 123 106 
D-97 Ponto de gota, °F (°C) -45 (-43) -45 (-43) -40 (-40) -35 (-37) -30 (-34) 4 (-20) 
Método
Gardner 
 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F 
(15.5°C) 

7,14 
0,858 

7,16 
0,860 

7,20 
0,865 

7,26 
0,872 

7,30 
0,877 

7,33 
0,876 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) 410 (210) 410 (210) 425 (218) 440 (227) 485 (252) 530 (277) 
D-4172 Desgaste por Quatro Esferas, Diâmetro 

da calota, mm @ 40 kg 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

D-665 Teste de Corrosão  Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
D-2272 Estabilidade da Oxidação 

 hrs por bomba rotativa @ 302°F 
32 32 33 35 27 24 

D-943 Estabilidade da Oxidação, hrs 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 
Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção. 

 EMBALAGENS 
Tambores Barricas 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.  
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com 

FICHA TÉCNICA 


