G - Sp ecial UT TO 10W- 30
A termék leírása
A G-Special UTTO 10W-30 – egy univerzális traktorolaj a hidraulikus rendszerek és erőátvitelek
(UTTO) számára. Kiváló minőségű ásványi alapolajok és nagyhatékonyságú többrendeltetésű
adalékcsomag felhasználásával készül. A korszerű technológiák alkalmazásának köszönhetően az
olaj kiváló igénybevételi tulajdonságokkal rendelkezik, és biztosítja a szigorú igénybevételi viszonyok
között üzemelő mezőgazdasági gépek hidraulikus- és fékrendszereinek, erőátviteleinek megbízható
működését.

Előnyök

•
•
•

A kiváló kopásgátló tulajdonságok biztosítják a gépek alkatrészei élettartamának meghosszabbítását
A súrlódás modifikátorok biztosítják a nedves fékek egyenletes működését
A jó alacsonyhőmérsékleti tulajdonságok biztosítják a fogaskerekes hajtóművek egyenletes
működését hidegindításkor

Felhasználás

•

A John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland és más gyártmányú korszerű mezőgazdaságiés építőgépek hajtó hídjaiba és hidromechanikus hajtóműveibe történő használatra ajánlott. Ezen
kívül használható a traktorok, kombájnok és segédberendezések hidraulikus rendszereiben.
Kiválóan alkalmas a nedves fékekben történő alkalmazásra.

Speciﬁkációk és jóváhagyások
A G-Special UTTO 10W-30 olaj jóváhagyva:
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E
A G-Special UTTO 10W-30 olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:
ZF TE-ML 03F, 06K
Volvo CE WB101
Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143
CNH MAT 3525
John Deere JDM J20C/D

•
•
•
•
•
•
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Fizikai-kémiai jellemzők
G-Special UTTO 10W-30
Kinematikai viszkozitás:

•
•

40°C-on, mm²/s

ASTM D 445

58,6

100°C-on, mm²/s

ASTM D 445

9,8

Viszkozitási index

ASTM D 2270

154

Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C

ASTM D 92

226

Dermedéspont, °C

ASTM D 97

-39

Sűrűség 15°C-on, kg/m³

ASTM D 1298

886

Egészség és biztonság
A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken
az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Special UTTO 10W-30 olaj nem veszélyes az egészségre
és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk
védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben
részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem
A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj
gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.
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