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MULTAGRI PRO-TEC 10W-40   

 
 
Den senaste generationen universalolja baseras på ultrahögpresterande och icke-
konventionella basoljor samt är utformad för smörjning året om av alla mekaniska system i 
traktorer, jordbruksmaskiner och tillhörande kringutrustning.  
 
 
 

Motorer 
Växellådor 

Hydraulsystem 
 

Alla jordbruks- 
maskiner och 

relaterade fordon 
 

• Alla turboladdade eller naturligt aspirerande dieselmaskiner, speciellt 
de som uppfyller miljökraven i standarderna EUROPE TIER 1 eller 
TIER 2 (2002). 

• Bensinmotorer i servicefordon.  
• Mekaniska växlingssystem med våta skivbromsar. 
• Växellådor, differentialer, axlar, reducerenheter, etc. 
• Hydrauliska lyft- och hjälpkretsar. 
• Kraftuttag och flerskivkopplingar som kräver olja. 
• Hydrostatiska styrsystem. 
 

 
 
 

 
ACEA E3 

 
 
 

MASSEY-FERGUSON 
 
 
 
 
 

Uppfyller eller överträffar 
följande specifikationer 

• Officiellt godkänd av MASSEY: MF CMS M 1144 
- Universaltillämpningar: 
                    FORD M2C 159B3 
                    MASSEY FERGUSON M1139, M1144 
                    JOHN DEERE JDM J27 
- Motortillämpningar: 
                    ACEA E3 
                    API CG-4/SF 
                    MIL.L.2104D 
- Tillämpningar, traktorväxellåda: 
                    CASE MS 1206, 1207 
                    JOHN DEERE JDM J20A, J20C 
                    FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00 
                    MASSEY FERGUSON M1127A, M1135 
- Tillämpningar, mekanisk växellåda: 
                    API GL4 
                    MIL.L.2105 
                    ZF TE ML 06B, 07B 
- Tillämpningar, automatisk växellåda: 
                    CATERPILLAR T02 
                    GM ALLISON C4 

 
 
 
 

TILLÄMPNINGAR

PRESTANDA
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Flerfunktionell olja för 
jordbruksutrustning 

Uppfyller den mycket 
höga kvalitetsnivå som 
motortillverkare kräver 

 
 

Rationalisering 
 
 
 

 
Skyddar motor, 

växelkomponenter och 
hydraulsystem 

 
 
 

 
Minskar bränsle- och olje- 

förbrukningen 

• Kan användas i de flesta gamla eller nya mekaniska komponenter i 
jordbruksmaskiner. 

• Förenklar leverans och förvaring av smörjmedel. Eliminerar risk för 
felaktig användning. Fullt blandbar med konventionella oljor eller de i 
samma kategori eller på en lägre nivå. 

• Produktens SAE 10W-viskositet innebär att den är flytande i låg 
temperatur (vilket underlättar motorstart), och hydraulfiltrens 
omedelbara effektivitet garanterar en kortare responstid för 
hydrauldriftsystem. 

• SAE 40-viskositeten i låg temperatur (lika med SAE 90 för transmission) 
ger en kontinuerlig oljehinna mellan rörliga delar och garanterar riskfri 
funktion i alla temperaturer. 

• Enastående slitageskydd som garanterar en lång livslängd för motor, 
transmission och hydraulkretskomponenter. 

• Korrosions- och rostskyddande egenskaper skyddar icke-järnhaltiga 
metaller och legeringar i mekaniska komponenter. 

• Utmärkta skumdämpande egenskaper som skyddar sumpöverflödning 
samt pumpluftning eller -kavitation. 

• Helt inert i förhållande till tätningar 
• Bruk av speciellt raffinerade basoljor ger högt oxideringsmotstånd och 

förhindrar bildning av avlagringar och hinnor på delar som arbetar i 
höga temperaturer. 

• Speciella friktionsegenskaper som garanterar progressiv, effektiv och 
tyst funktion av broms- och kopplingssystem. 

• Reducerar bränsle- och oljeförbrukningen i motorer tack vare de utvalda 
basoljorna. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Enhet SAE-klass 
10W-40 

Relativ densitet vid 15 °C  0,870 
Kinematisk viskositet vid 40 °C mm2/s (cSt) 89 
Kinematisk viskositet vid 100 °C mm2/s (cSt) 13,5 
Dynamisk viskositet vid –25 °C MPa.s (cP) 5750 
Viskositetstal  155 
Lägsta flyttemperatur °C –36 

Egenskaperna i denna tabell är typiska värden som ges i illustrativt syfte. 
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