
Date despre produs

Transmax Agri MP 15W-40

Ulei universal pentru tractor

Descriere

Castrol Agri MP este un ulei universal API GL-4 pentru majoritatea tipurilor de masini agricole.

Avantaje

Un ulei care protejeaza motorul, transmisia, frana umeda, sistemul hidraulic si axele din fata.
Un singur ulei, reduce stocul, salveaza bani.
Utilizand o formulare avansata,  Castrol Agri MP reduce uzura motorului cu peste 30% in comparatie cu produsele
conventionale STOU.

Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de masura Transmax Agri MP 15W-40

Denistate relativa @ 15C ASTM D1298 g/ml 0.880

Viscozitate cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 13.4

Viscozitate cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 93

Indice de viscozitate ASTM D2270 None 144

Viscozitate, CCS -20C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4500

Viscozitate, Brookfield @ -18C ASTM D2983 mPa.s (cP) 7300

Punct de congelare ASTM D97 °C -45

Punct de inflamabilitate, COC ASTM D92 °C 230
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Performantele cerute produsului

API CE/SF/GL-4
ZF TE-ML 06B(*), 07B
Meets - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S
Recommended for use where applications require: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139
Suitable for use where applications require: Case MAT 3525
Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid
John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

Transmax Agri MP 15W-40
20 Jun 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro
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