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 AGIP AUTOL AGROTECH F.T.  M 5/2010

AGIP AUTOL AGROTECH  este un ulei cu bune caracteristici de curgere la temperaturi
scăzute, pentru tractoarele moderne şi echipamentele agricole.

Caracteristici (valori tipice)
Grad SAE

ISO VG

10W/30
80W
68

Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3...12,5
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 67
Indice de viscozitate - 152
Densitate la 15 °C kg/dm3 0,878
Punct de inflamabilitate COC ** °C 220
Punct de curgere °C – 37

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe
* Utilizarea unui ulei de bază special asigură uleiului  AUTOL AGROTECH un indice de
viscozitate natural ridicat astfel încât să fie îndeplinite cerinţele de lubrifiere în condiţii
optime la toate temperaturile de exploatare.
* Utilizarea unui pachet special de aditivi asigură reducerea uzurii şi frecării caracteristici
cerute de maşinile agricole moderne.

Utilizări
* AUTOL AGROTECH este un ulei  universal, de concepţie nouă, formulat special pentru
echipamentele agricole.
* Poate fi folosit pentru motoarele Diesel cu şi fără supraalimentare, pentru transmiterea
hidraulică şi mecanică a puterii (angrenaje), diferenţiale, axe cardanice, frâne umede şi
acţionări hidraulice.
Pentru diferenţialele cu autoblocare care necesită uleiuri tip LS (Limited Slip – limitarea
alunecării) şi transmisii puternic încărcate (GL-5), trebuie folosiţi lubrifianţi speciali în
conformitate cu specificaţiile constructorilor.
Vă rugăm să consultaţi specificaţiile constructorilor şi recomandările acestora privind
alegerea uleiurilor.

Specificaţii
Produsul îndeplineşte cerinţele spaecificaţiilor:

-    STOU/UTTO - API GL – 4+ - CASE MS 1206/1207
- ACEA E 1 - Allison C-4 - FORD M2C-86A/159 A/B
- API CE/SF - HVLP-D 68 - FORD M2C-87A/88A
- MIL-L-2104 D - ZF TE-ML 06B/07B - JD –J 20C/ JD –J 27A
- MB 227.1 (level) - Vickers Pump Test - MF M 1135/1139/1144
-    Atlas Copco Compressors - Caterpillar TO-2
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