Termékadatok

Agri MP 15W-40
Univerzális mezőgazdasági motor-, hajtómű- és hidraulikaolaj

Termékleírás
Az Agri MP 15W-40 STOU típusú, a mezőgazdasági és építőipari erő- és munkagépek széles köréhez alkalmazható
univerzális kenőanyag.

Előnyök
• Egyazon termék alkalmazható a motorhoz, a hajtóművekhez, az olajfürdős fékberendezéshez és a hidraulikus
rendszerhez.
• Az Agri MP 15W-40 univerzális kenőanyag alkalmazásával mérsékelhetők a raktározási költségek és elkerülhető az
egyes kenési helyek téves feltöltéséből származó műszaki és anyagi kockázat.
• A korszerű adalékoknak köszönhetően az Agri MP 15W-40 akár 30 %-kal is mérsékli az alkatrészek kopását,
összehasonlítva egy hagyományos STOU típusú kenőanyaggal.

Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység

Sűrűség 15°C-on

ASTM D1298

g/ml

Kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm2/s

Dermedéspont

ASTM D97

°C

CCS viszkozitás -20 °C-on

ASTM D5293

cP

Kin. viszkozitás 40°C-on ASTM D445 mm2/s 115

ASTM D445

mm2/s

ViszkozitásI index

ASTM D2270

-

Lobbanáspont, COC

ASTM D92

°C

Teljes bázisszám (TBN)

ASTM D2896

mgKOH/g
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Minősítések és jóváhagyások
API CE/SF
ZF TE-ML 06B*, 07B
Meets Ford ESN-M2C-159B
John Deere J27
MF - M1139
May be used where Ford M2C-86B, John Deere J20C and Case MS 1207 is specified

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a
hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0
°C alatt tárolni.

Agri MP 15W-40
15 Dec 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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