EKO FARM SAE 15W-40
Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο EKOFARM 15W40 είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ λιπαντικό πολλαπλϊν εφαρμογϊν (STOU),
ειδικά ςχεδιαςμζνο για χριςθ ςε ςυςτιματα λίπανςθσ αγροτικϊν μθχανθμάτων.
Είναι κατάλλθλο για τθ λίπανςθ του κινθτιρα (βενηινοκινθτιρα ι πετρελαιοκινθτιρα),
κιβωτίων ταχυτιτων, διαφορικϊν και τελικϊν κινιςεων, υδραυλικϊν ςυςτθμάτων,
εμβαπτιηόμενων φρζνων (wet brakes) κ.λ.π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
API CF-4/CF/CE/SF, ACEA E2, STOU, API GL-4, MIL-L-2104D, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2
(obsolete), MB 227.1, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M1139, M1144,
M1145, FORD ESN M2C 159B, ZF TE-ML 06B/07B /06D.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ







Τψθλι απόδοςθ όλεσ τισ εποχζσ του ζτουσ.
Κακαρότθτα κινθτιρα, ακόμθ και ςτισ πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.
Ελαχιςτοποίθςθ του ςχθματιςμοφ λάςπθσ.
Εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν οξείδωςθ.
Μεγάλθ προςταςία κατά τθσ φκοράσ και διάβρωςθσ των κουηινζτων.
Αντιςκωριακι προςταςία όλων των μεταλλικϊν επιφανειϊν με τισ οποίεσ ζρχεται ςε
επαφι.
 υμβατότθτα με όλα τα ελαςτικά παρεμβφςματα που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα
αγροτικά μθχανιματα.
 Αντοχι ςε μεγάλα φορτία και κερμοκραςίεσ, με αποτζλεςμα τον περιοριςμό των
φκορϊν ςτο ελάχιςτο.
 Αποτελεςματικι λειτουργία ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα (κινθτιρα, πζδθςθσ *wet brakes+,
υδραυλικό κλπ), ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ χριςθ πολλϊν διαφορετικϊν λαδιϊν και
επομζνωσ το ενδεχόμενο λάκουσ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιδιότητες
Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE
Ιξϊδεσ @100°C
Ιξϊδεσ @40°C
Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)
Πυκνότθτα @ 15°C
Θειικι Σζφρα
Αλκαλικότθτα,ΣΒΝ
θμείο Ροισ
θμείο Ανάφλεξθσ

Μζθοδοι
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 4052
ASTM D 874
ASTM D2896
ASTM D 5950
ASTM D 92

Μονάδες
cSt
cSt
g/ml
% w/w
mg KOH/g
°C
°C

EKO FARM SAE 15W-40
15W-40
13,8
102,4
135
0,884
1,5
10,6
-30
232

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014

