
 

 Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει  βαςικζσ  πλθροφορίεσ  για το  προϊόν, όπωσ ιςχφουν  κατά τθν θμερομθνία  ςφνταξισ  του . Για 
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Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σo EKO TRAC είναι λιπαντικό πολλαπλισ χριςθσ (UTTO) για τρακτζρ, το οποίο καλφπτει τισ 

απαιτιςεισ  των λιπαντικϊν για ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ και τισ απαιτιςεισ των 

υδραυλικϊν υγρϊν. Κατάλλθλο για χριςθ ςε ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ, διαφορικά, 

τελικζσ κινιςεισ, υδραυλικά ςυςτιματα και εμβαπτιηόμενα φρζνα (wet brakes).  

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε εφαρμογζσ όπου απαιτείται βαλβολίνθ API GL-4, SAE 

80W. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON  M 1143 / M 1145, FORD M2C 134D, CASE NEW 

HOLLAND MAT 3525, API GL-4, VOLVO WB101, ZF TE ML 03E / 05F, ALLISON C-4, 

CATERPILLAR TO-2, DENISON (pumps only) HF-0, HF-1, HF-2, VICKERS / EATON I-286-S / M-

2950-S, KUBOTA UDT FLUID, STEIGER Hydr Trans Fluid, DEUTZ Hydr Trans Fluid, LANDINI. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ  

Είναι θ κατάλλθλθ επιλογι για εφαρμογζσ ανϊμαλου εδάφουσ  και για επαγγελματικά 

μθχανιματα που λειτουργοφν ςε διάφορα περιβάλλοντα και υπό διάφορεσ ςυνκικεσ. 

Κατάλλθλο για τθ μείωςθ του κορφβου των εμβαπτιηόμενων φρζνων και των ςυςτθμάτων 

μετάδοςθσ ιςχφοσ (PTO). 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Ικανότθτα ανάλθψθσ υψθλϊν φορτίων 

 Τψθλι αντίςταςθ ςτθ διάβρωςθ  

 Μζγιςτθ οξειδωτικι ςτακερότθτα   

 Άριςτθ προςταςία από τθ φκορά  

 

 

EKO TRAC 
Λιπαντικό για υδραυλικά ςυςτήματα και μεταδόςεισ τρακτζρ 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ EKO TRAC 

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 10W-30 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 9,51 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 55,6 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 2270 - 155 

Πυκνότθτα @ 15°C  ASTM D 4052 kg/lit 0,884 

Ιξϊδεσ Brookfield@-35°C ASTM D 2983 cP 32.975 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -43 

θμείο Ανάφλεξθσ  ASTM D 92 °C 226 

 

 

 

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.                                         
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