
MOL Farm JD
traktorový prevodový a hydraulický olej 

MOL Farm JD je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú
vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad, aby spĺňal požiadavky na vysoké
zaťaženie, ktoré sa vyskytujú v poľnohospodárskych strojoch.

Použitie

Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov
vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

Prevody s mokrou brzdou

Spojka v olejovom kúpeli

Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov
vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

Prevody s mokrou brzdou

Spojka v olejovom kúpeli

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči
opotrebovaniu
Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzkaDlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzkaVynikajúca odolnosť voči

opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky treniaMokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chveniaMokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chveniaOptimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti koróziiDlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkostiDlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkostiVynikajúca ochrana proti korózii

Vynikajúca strihová stálosťZachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu
oleja

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu
oleja

Vynikajúca strihová stálosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosťNetvoria sa usadeniny alebo kalyNetvoria sa usadeniny alebo kalyDobrá tepelná a oxidačná stálosť

Zlepšené nízkoteplotné vlastnostiSpoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotáchSpoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotáchZlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
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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Massey-Ferguson M1127B
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MOL Farm JD
traktorový prevodový a hydraulický olej 

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,875Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

60,0Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

9,40Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

138Viskozitný index

-36Bod tuhnutia [°C]

220Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy
týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.
Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok
nepredvídateľné nepriaznivé účinky.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101983

SAP kód a balenie:
MOL Farm JD  50KG 60 l oceľový sud13100012
MOL Farm JD  180KG 216,5 l oceľový sud13100014
MOL Farm JD  860KG 1000 l kontajner13100011

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi
08-15 h v pracovných dňoch)
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