
MOL Farm JD
traktorien vaihteisto- ja hydrauliöljy

MOL Farm JD on yleiskäyttöinen traktoriöljy (UTTO), jonka valmistamiseen käytetyillä mineraaliperusöljyillä on
erinomaiset kylmäjuoksevuusominaisuudet. Öljyn kompleksilisäaineet täyttävät maatalouskoneissa esiintyvien
korkeiden kuormitusten vaatimukset.

Käyttö

Maatalous- ja rakennuskoneiden momentinmuuntimet, jotka kykenevät
vaihtamaan vaihdetta kuormitettuna (John Deere Direct Drive,
Powershift), ja voimansiirto-osat

Märkäjarrulla varustetut vaihteistot

Öljykylpykytkimet

Maatalous- ja rakennuskoneiden momentinmuuntimet, jotka kykenevät
vaihtamaan vaihdetta kuormitettuna (John Deere Direct Drive,
Powershift), ja voimansiirto-osat

Märkäjarrulla varustetut vaihteistot

Öljykylpykytkimet

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen suojaus kulumiseltaPitkä vaihteiston käyttöikä ja luotettava toimintaPitkä vaihteiston käyttöikä ja luotettava toimintaErinomainen suojaus kulumiselta

Erinomaiset kitkaominaisuudetMärkäjarrut ja -kytkimet toimivat hiljaisesti ja nykimättäMärkäjarrut ja -kytkimet toimivat hiljaisesti ja nykimättäErinomaiset kitkaominaisuudet

Erinomainen korroosiosuojausPitkäaikainen suojaus pintavaurioita vastaan, myös kosteuden läsnä
ollessa

Pitkäaikainen suojaus pintavaurioita vastaan, myös kosteuden läsnä
ollessa

Erinomainen korroosiosuojaus

Erinomainen leikkausstabiiliusViskositeetti säilyy koko öljynvaihtovälin ajanViskositeetti säilyy koko öljynvaihtovälin ajanErinomainen leikkausstabiilius

Hyvä lämpö- ja
hapettumisstabiliteetti
Ei jätä jäämiä eikä muodosta liejuaEi jätä jäämiä eikä muodosta liejuaHyvä lämpö- ja

hapettumisstabiliteetti

Parannettu kylmäjuoksevuusLuotettava toiminta myös alhaisissa lämpötiloissaLuotettava toiminta myös alhaisissa lämpötiloissaParannettu kylmäjuoksevuus

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S
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John Deere JDM J20C
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Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
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Eaton (Vickers) I-280-S

Valmistaja ja jakelija: MOL-LUB Ltd.
Sähköposti: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com
Tekninen palvelu: H-1117 Neumann János u. 1/E.
Puh: + 36 (1) 464 0236  Sähköposti: lubtechdesk@mol.hu
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MOL Farm JD
traktorien vaihteisto- ja hydrauliöljy

Ominaisuudet

Ominaisuudet Tyypilliset arvot

0,875Tiheys 15 °C:ssa [g/cm3]

60,0Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

9,40Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm2/s]

138Viskositeetti-indeksi

-36Jähmepiste [°C]

220Leimahduspiste (Cleveland) [°C]

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.
Vaihteistoöljyt ovat valmiita voiteluainetuotteita, joten uusien lisäaineiden lisääminen niihin on tarpeetonta ja voi
aiheuttaa odottamattomia haitallisia vaikutuksia. Tällaisessa tapauksessa valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa
mahdollisesti syntyneistä vahingoista.
Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.
Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: max. 40°C
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