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VatOil AgriSyn 10W-40

Aprašymas

„AgriSyn 10W-40“ yra aukščiausios kokybės, pusiau sintetinė STOU („Super Tractor Oil Universal“) alyva Šis daugiafunkcis gaminys turi 
tokias savybes:

Galinga dispersija ir nešvarumų pašalinimas
Didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
Labai didelis atsparumas oksidacijai
Puiki apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
Didelis ir stabilus klampumo rodiklis

Naudojimas

„AgriSyn 10W-40“ specialiai skirtas naudojimui žemės ūkyje kasdienėmis darbo sąlygomis. Universali daugiafunkcė alyva, žinoma 
pavadinimu „STOU“: Super Tractor Oil Universal (aukščiausios rūšies universali traktorių alyva). Ją galima naudoti kaip universalią 
tepimo priemonę: benzininiams varikliams, dyzeliniams varikliams ir turbininiams dyzeliniams varikliams, transmisijoms, taip pat 
šlapiojo tipo stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms. 

Specifikacijos

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

Massey Ferguson CMS M1143

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l 0,870

Klampumas –25 °C, mPa.s 6200

Klampumas 40 °C, mm²/s 90,40

Klampumas 100 °C, mm²/s 13,60

Klampumo rodiklis 153

Pliūpsnio temperatūra COC, °C 218

Skystėjimo temperatūra, °C -39

Bendras bazės skaičius, mgKOH/g 11,3

Sulfato pelenai, % 1,57

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą 
dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo 
sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta 
informacija gali keistis nepranešus.
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Pakuotės

50181
20 l skardinė

50182
60 l statinė

50183
210 l statinė
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