
Date despre produs

Transmax Agri Trans Plus 80W
Fluid universal pentru transmisie UTTO

Descriere
Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W poate fi utilizat in circuitul hidraulic, de transmisie si  PTO al tractoarelor si
echipamentelor off-road (utilaje pentru agricultura sau industriale). Asigura protectie la nivel inalt impotriva uzurii chiar
din momentul pornirii si de-a lungul perioadei de operare, cu propietati imbunatatite de protectie impotriva coroziunii.

Avantaje
Exceptionala performanta in ambreiajul umed si frana umeda.
Un singur ulei reduce durata de viata a componentelor comparata cu cea a uleiurilor hidraulice conventionale,
reducand perioadele de nefunctionare si costurile de intretinere.
Mentine temperatura de operare si schimbari line ale cutiei de viteza.
Excelenta stabilitate la oxidare si proprietati anti-coroziune.

Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de masura Transmax Agri Trans Plus 80W

Densitate relativa @ 15C ASTM D1298 g/ml 0.884

Viscozitate cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 9.8

Viscozitate cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 55

Indice de viscozitate ASTM D2270 None 161

Viscozitate, CCS -25C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6900

Viscozitate, Brookfield @ -35C ASTM D2983 mPa.s (cP) 35000

Punct de congelare DIN-ISO 3016 °C -45

Punct de inflamabilitate, COC ASTM D92 °C 232
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Performantele cerute produsului
API GL-4
MF - M1145
Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08
Suitable for use where Case 1207, Case 1209,
MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540,
NH410B or Ford M2C86-B are specified.
Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.
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Stocare
Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele
trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă ș i deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu
trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60 ° C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.
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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.
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