ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Мастильні матеріали - сільськогосподарські
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Valvoline™ UNITRAC SAE 80W
Unitrac - це преміальна багатоцільова олива, призначена для цілорічного обслуговування

гідравлічних систем тракторів, трансмісій та диференціалів з мокрими гальмівними системами.
Продукт не призначений для використання в якості мастила для двигунів. Valvoline Unitrac захищає
від зносу і корозії компоненти трактора і має відмінні властивості тертя.
(В'язкість трансмісійної оливи SAE 80W дорівнює приблизно в'язкості моторної оливи SAE 10W-30).

O.E.M. Сертифікати
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N,
06R, 17E, 21F (ZF002041)
Рівні ефективності:
API GL-4
Allison C3, C4
Case MAT 3505
CNH MAT 3540*
Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C-86B/C
Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00
(hydraulic oil 134)
Ford/NewHolland FNHA-2-C-201.00
(M2C-134D).
John Deere J20 A/B/C, J14B/C,
J21A
Komatsu
Kubota UDT
Massey Ferguson M-1135, M-1141,
M-1143, M-1145
Steiger SEMS 17001
Versatile 23M, 24M
Volvo 97303 (WB101)
White Farm (AGCO) Q-186

Області застосування
Цей продукт є універсальним мастильним
матеріалом для тракторів; коробок передач,
диференціалів, гідравлічних систем і вологих
гальм, а не для двигуна.
Фрикційні властивості оливи пристосовані до
використання в диференціалах з мокрими
гальмами. Землерийні машини та навантажувачі
останнього покоління зараз використовують
Unitrac 80W для диференціалів з мокрими
гальмами.
Продукт придатний для використання в таких
обладнаннях, як косарки, балони та плуги з
гідравлічною активацією. Завжди перевіряйте, чи
можна змішувати оливу зовнішнього обладнання
з оливою трактора.
Також комбайни використовують Unitrac 80W у
своїх трансмісіях, гідравлічних системах і
фінальних приводах.

* з гарантійним обладнанням

Особливості та переваги
Захист від зносу
Valvoline Unitrac 80W (10W-30) спеціально
розроблений для сільськогосподарського
використання, пристосований до різних обставин,
таких як низька швидкість / високий крутний
момент. Ретельно підібрані базові масла та
система присадок утворюють захисну масляну
плівку для всіх компонентів трактора.
Чистота компонентів трактора
Миючі та диспергуючі добавки зберігають коробку
передач, диференціал і гідравлічну систему в
чистому стані. Олива стійка до вологи і окислення.

Багатоцільова олива
Valvoline Unitrac 80W (10W-30) може
використовуватися для коробки передач,
диференціала та гідравлічної системи. Реальне
багатоцільове використання. Додатковою
перевагою є одна олива для декількох компонентів і
менше зберігання; немає пропущених областей
застосування.
Захист від руйнувань
Термічна і окислююча стійкість масляної плівки.
Спеціальні добавки Extreme Pressure захищають
компоненти трактора від руйнування.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Keeping the world moving since 1866™
Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу,
Valvoline є провідним учасником ринку,
постачальником та виробником високоякісних
автомобільних та промислових продуктів та
послуг. Серед продуктів є автомобільні
мастильні матеріали, трансмісійні рідини,
редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по
догляду за автомобілем, спеціальні продукти,
консистентні мастила та продукти для систем
охолодження.
Для отримання додаткової інформації про
продукти, програми та послуги Valvoline
звертайтесь на веб-сайт
www.valvolineeurope.com
Типові характеристики
Стандартні характеристики належать до
поточного виробництва. Продукти, що
вироблятимуться у майбутньому, будуть
відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть
виникати відмінності у характеристиках.

Unitrac
Клас в'язкості по SAE
В’язкість, мм /с при 100 ºC.
ASTM D-445
2
В’язкість, мм /с при 40 ºC.
ASTM D-445
Індекс в’язкості
ASTM D-2270
2

TBN, mg KOH/g
ASTM D-2896
TAN, mg KOH/g
ASTM D-664
Точка текучості, ºC
ASTM D-5950
Густина при 15,6°C.
ASTM D-4052
Температура спалаху,
COC, ºC.
ASTM D-92

80W
(10W-30)
10,0
63

Відповідність вимогам з охорони здоров’я та
безпеки
Цей продукт не представляє суттєвої загрози для
здоров’я чи безпеки за належного використання в
рекомендованих цілях та за умови дотримання
стандартних правил особистої гігієни. Наводимо
посилання на паспорт безпеки (SDS), який
надається за запитом через локального
представника чи по Інтернету за адресою
http://msds.valvoline.com
Захист навколишнього середовища
Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний
пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого
законодавства. Забороняється зливати в
каналізацію, на ґрунт чи у воду.
Зберігання
Рекомендується зберігати всі упаковки у
приміщенні. Якщо нема можливості уникнути
зберігання під відкритим небом, бочки слід
покласти горизонтально, щоб запобігти
можливому просочуванню води та пошкодженню
маркування на бочках. Забороняється зберігати
продукти при температурі вище 60°C, під прямим
сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 703/13

143
9,0
2,0
-42
0,876
220

Дана інформація відноситься тільки до
продуктів, які виготовлені в наступних
регіонах: Європа
™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2018
Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або
передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та іі
дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

