
AGROTECH MOTOROIL    1540 
 

UNIVERSELE MOTOROLIE VOOR MODERNE DIESEL & BENZINEMOTOREN  
 
 

 

Omschrijving 
 

Multigrade SAE 15W40 veelzijdig toppresterende motorolie voor gebruik in zowel zwaar belaste al dan  niet 
turbo-opgeladen diesel- en benzinemotoren. Samengesteld met niet-conventionele basisoliën van hoge 
kwaliteit versterkt met superieure additieven biedt deze motorolie een uitstekende bescherming tegen slijtage 
en roetvervuiling. Verlengt de levensduur van de motor en vermindert het olieverbruik.          
 
 

 

Voordelen 
 

► één olie voor alle type motoren veelzijdig inzetbaar in landbouw en aannemerij  
► goede detergenten en dispersie eigenschappen voor een zuivere motor 
► soepele koude start en behoud van voldoende viscositeit op bedrijfstemperatuur 
► ruime oxidatieweerstand, groot zuurneutraliserend vermogen, voorkomt corrosie. 
► uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen 
► verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage  
► laag verlies door verdamping 
 
 

 

Kwaliteitsniveau 
 

 SAE  15W40    MB  228.1/228.3 
 API  SJ/CG4-CF4-CF  MAN  M 3275 - 271 
 ACEA  E3-E2/B4-B3/A3-A2  MTU  TYPE 2 
 CCMC   D5-D4/PD2/G4   VOLVO  VDS-2 
 MACK  EO-L/EO-K2   ZF  TE-ML-07 
 CUMMINS CES 20071/2/6/7  RENAULT RD 
 ALLISON C-4    CAT  TO-2 
 VW  501.01-505.00 
 
 

 

Toepassingen 
 

AGROTECH MOTOROIL 1540 wordt aanbevolen als universeel motorsmeermiddel met uitstekende 
beschermingseigenschappen voor tractoren, landbouwmachines en aannemersmaterieel. Ideaal 
smeermiddel voor motoren voorkomende in de tuin- en bosbouw. Bovendien kan dit smeermiddel ook 
gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook diesel en benzinepersonenwagens. 
 
 

 

Analyse cijfers 
 
 
 

Test Methode Eenheid  
SAE-klasse     15W40 

Dichtheid bij 15°C D 4052 kg/m³ 888 
Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 107 
Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 14.3 
Viscositeit bij -20°C D 5293 cP 6930 

Viscositeitsindex D 2270   141 
Vlampunt COC D 92 °C 228 

Stolpunt D 97 °C -35 
TBN D 2896 g KOH/kg 8.9 

Sulfaatas D 874 massa % 1.2 
 

 

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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