
AGROTECH HARVEST 10W40
SEMY SYNTHETISCHE UHPD MOTOROLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMOTOREN

Omschrijving
AGROTECH HARVEST 10W40 is een longdrain Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie op synthetische basis,
ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste prestatiestandaards voor zware landbouwmotoren, vrachtwagens, graafkranen
en grondverzetmaterieel.
Speciaal geformuleerd om volledig tegemoet te komen aan de zware en sterk variërende beschermingsvoorwaarden die
typerend zijn bij landbouwwerken.
Verlengt in bijzondere mate de levensduur van de motor.

Voordelen
► lagere rookuitstoot en brandstofverbruik tot 3% beschermen het milieu 
► optimale vloeibaarheid van de olie bij koude start geeft direct een maximaal motorvermogen 
► verlengt de levensduur van de motor met langere onderhoudsvrije werkperioden 
► geschikt voor lage emissiemotoren Euro 5 en Euro 7 
► behoud de motor zuiver dankzij een uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen 
► verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage en cilinder uitslijting  
► laat zeer lange verversingsintervallen toe en halveert het oliegebruik 
► aanbevolen voor Euro 4 motoren 

Kwaliteitsniveau
SAE 10W40 MB 229.1, 228.5, 235.27
API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL/CF MAN M3275, M3277, M3277 low ash
ACEA E4, E5, E7 VOLVO VDS-2, VDS-3
MACK EO-M PLUS SCANIA LDF-2, LDF-3
RENAULT RXD MTU TYPE 3
CAT ECF 1A CUMMINS CES 20076, 20077
DEUTZ DQC 111-05 JOHN DEERE JDQ 78 A

Toepassingen
AGROTECH HARVEST 10W40 kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers,
vrachtwagens, grondverzetmachines, graafkranen, en ander zwaar materiaal waar een kwaliteit gewenst wordt
beantwoordend aan de beste smeertechnologie voor toepassing onder de toenemende strenge uitlaatbeperkingen die
worden opgelegd voor dieselmotoren in Europa.
Voldoet aan de toonaangevende Europese en Amerikaanse voorschriften.
Ideaal smeermiddel voor een gemengd machinepark van landbouw, grondverzet en vervoer over de openbare weg.

Analyse cijfers

Test Methode Eenheid Gemiddelde waarden
SAE-klasse 10W40

Dichtheid bij 15°C D 4052 Kg/m³ 876
Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 88

Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 13.5
Viscositeit bij -25°C D 5293 cP 6100

Viscositeitsindex D 2270 155
Vlampunt COC D 92 °C 220

Stolpunt D 97 °C -36
TBN D 2896 g KOH/kg 14.1

Sulfaatas D 874 massa % 1.9

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van
onze producten.
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