
Ficha de Produto

Transmax Agri Trans Plus 80W
Fluido Universal para transmissões UTTO

Descrição
Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W pode ser utilizado em sistemas hidráulicos, transmissões e
tomadas de força de tractores agrícolas e equipamento Industrial. Proporciona elevados niveís de
protecção contra o desgaste desde o arranque e ao longo de todo o período de operação, com
propriedades melhoradas de protecção contra a corrosão.
Transmax Agri Trans Plus 80W é também adequado para sistemas hidráulicos / transmissão que exigem um
lubrificante SAE 10W-30.

Vantagens
Excelente performance em embraiagens e travões banhados a óleo
Uma única referência para todos os equipamentos reduzindo os stocks e simplificando o serviço, evitando

             aplicações erradas e poupando dinheiro
Maior longevidade dos componentes, reduzindo paragens inesperadas e custos de manutenção
Mantem as temperaturas de funcionamento e engrenamento de transmissão mais suave
Excelente estabilidade à oxidação e propriedades anti-corrosão

Características Típicas

Designação Método Unidades Transmax Agri Trans Plus 80W

Densidade Relativa @ 15C ASTM D1298 g/ml 0.884

Viscosidade Cinemática 100C ASTM D445 mm²/s 9.8

Viscosidade Cinemática 40C ASTM D445 mm²/s 55

Índice Viscosidade ASTM D2270 N/A 161

Viscosidade, CCS -25C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6900

Viscosidade, Brookfield @ -35C ASTM D2983 mPa.s (cP) 35000

Ponto de Fluxão DIN-ISO 3016 °C -45

Ponto de Inflamação, COC ASTM D92 °C 232
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Especificações
API GL-4
Massey Fergusson M1145
Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets - Ford M2C134-D, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08
Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, Ford M2C86-B or NewHolland NH410B are
specified
Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions

Informação Adicional
Transmax Agri Trans Plus 80W está registado com os números de aprovação ZF: ZF002188, ZF002189,
ZF002190, ZF002191

Armazenamento
Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores
no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a
evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser
armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.
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Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou
expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e
são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os
produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança
para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do
produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou
de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de
venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.
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