דור אגרובל TX 10W40
שמן רב שימושי חצי סינטטי מסוג STOU
מוצר
אגרובל  TX 10W40הינו רב ייעודי מסוג STOU
תיאור דור
השמן
STOU - SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
השמן דור אגרובל  TXהינו רב דרגתי  MULTI GRADE -בדרגת SAE 10W40
תוסף מיוחד בשמן תורם למניעת רעידות וחריקות צורמניות בעת פעולת הבלימה ופעולה רצופה של המצמד.
שימושים אופייניים
שמן אוניברסלי ,רב-שימושיים לציוד חקלאי ומלגזות ,חצי סינטטי  ,באיכות גבוהה לשימוש מוארך .מוגדר כשמן STOU (Super Tractor Universal
 )Oilהשמן מותאם לשימוש במגוון רחב של מכלולים ומערכות כגון  :מנוע ,ממסרה ,תיבות הילוכים ,סרנים ,הינעים ,כולל הינעים עם בלמים טבולים
,מערכות הידראוליות והידרוסטטיות.
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
ALLISON C-4
JOHN DEERE J 20C,JDM -27
CATERPILLAR TO-2
FORD M2C-159A/B ,134 C
DENISON HF-O
MASSEY FERGUSON M 1139 , 1144,1145
API CG-4 /SF - GL-4
CASE IH MS 1207
NEW HOLAND M2C-134D
תכונות אופייניות
מבחן

ערך

תכונה

יחידת מידה

SAE J 300

10W40

משקל סגולי ב  15מ"צ

Kg/lt

ASTM D1298

0.885

צמיגות ב  40מ"צ

Cst

ASTM D445

89.3

צמיגות ב  100מ"צ

Cst

ASTM D445

13.6

ASTM D2270

155

נקודת הבזקה פתוחה מינימום

°C

ASTM D92

205

נקודת נזילות מקסימום

°C

ASTM D97

-27

בסיסיות כוללת TBN -

mg KOH/gr

דרגות צמיגות SAE

מדד צמיגות

10.5

מצב צבירה

גוון

נוזל

ASTM D 156

צהבהב כהה

ריח

אופייני

מסיסות

אינו מסיס במים .מסיס
בפחמיימנים.

יתרונות המוצר:
מאפשר שימוש בשמן אחיד לצי מגוון של כלים חקלאיים מיצרנים שונים ,למערכות עם בלמים טבולים ,למערכות הידראוליות וכן כשמן מנוע .צמצום
סוגים מונע טעויות ומצמצם צורך באחזקת מלאים רבים .מפשט את העבודה במוסך
חיי מדף
 60חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר
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הוראות אחסון
אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל ,בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב ,וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים ,תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון ()FIFO
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף ,יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד ,אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים
בשעה  3ו.9-
בטיחות
בהתבסס על המידע העדכני הקיים ,מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (.)SDS
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות  ,או באתר האינטרנט בכתובת https://www.doralon.co.il/oil-catalogue :
בתום השימוש ,יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .
אריזות
המוצר זמין באריזה צובר  ,קובייה  ,חבית  205ליטר  ,פח  18ליטר
הערות
המידע בעלון זה הוא ,למיטב ידיעתנו ,עדכני ומדויק  ,דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.
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