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Ulei pentru sisteme de transmisie echipate cu discuri de frână imersate şi pentru circuite hidraulice 
destinate tractoarelor agricole, vehiculelor de transport public şi/sau echipamentelor de miscare şi terasat 
(macarale, buldozere...)  

 
 APLICAŢII 

 
 Lubrifierea transmisiilor care reclamă un produs de nivel GL-4. 
 Lubrifierea transmisiilor automate, convertizoarelor de cuplu şi transmisiilor hidrostatice. 
 Aplicaţii în circuite hidraulice şi sisteme de direcţie asistată. 
 Lubrifierea transmisiilor automate (de putere) cu ambreiajele imersate (umede). 
 Răcirea discurilor de frână imersate. 

 

Transmisii 
 

Sisteme hidraulice 
 

Frâne imersate 

 SPECIFICAŢII 

Domeniu foarte larg de 
utilizare 

 
Măreşte durata de viaţă a 

organelor motorului 

SPECIFICAŢII 

şi 

OMOLOGĂRI ALE 
CONSTRUCTORILOR 

AVANTAJE 

 
 Răspunde clasificării API GL-4. 
 Omologări ale constructorilor : 
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145 
- VOLVO CE WB 101 
- ZF TE ML 03E şi 05F 
- JOHN DEERE : JDM J20C 
 Conform cu specificaţiile constructorilor : 
- MASSEY FERGUSON CMS M 1135, M 1141, M 1143 
- CASE MS 1206, MS 1207, MS 1209 
- CNH MAT 3505, 3525 
- NEW HOLLAND NH 410B 
- FORD 2M2C 134D şi FNHA 2C 201.00 
- CLASS RENAULT AGRICULTURE 
 Adaptat transmisiilor : 
- SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, Mc CORMICK, etc. 
- CATERPILLAR, KOMATSU, JCB, etc. 

 
 

 Corespunde unei diversităţi mari de maşini agricole şi vehicule de transport public 
permiţând o reducere a stocului de lubrifiant. 

 Excelentă comportare la temperaturi scăzute (asigurând protecţia discurilor, în timpul 
frecării, împotriva riscului de lipire) şi la temperaturi ridicate (eliminând pricolul apariţiei 
vibraţiilor şi a alunecării). 

 Foarte bune proprietăţi de extremă presiune şi anti-uzură asigurând o protecţie generală 
optimă angrenajelor şi componentelor hidraulice. 

 

CARACTERISTICI  
 
 

DYNATRANS MPV Unităţi  
Densitatea la 15°C  0,887 
Vâscozitatea la 40°C mm²/s 59 
Vâscozitatea la 100°C mm²/s 10.1 
Vâscozitatea la  - 18°C mPa.s (cP) 3350 
Indice de vâscozitate  161 
Punctul de curgere °C - 39 

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
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  Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
  Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial. 
   
  Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului DYNATRANS MPV. 
  Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRIFIN – Dr. Adrian Păluşan  


