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G-Special UTTO 10W-30 
Többfunkciós traktorolaj 
 
A G-Special UTTO 10W-30 egy univerzális traktor hajtóműolaj (UTTO), amely alkalmazható traktor és terep 
munkagép hajtóművek, hidraulikus rendszerek, olajfürdős fékek esetében.  A G-Special UTTO 10W-30 alapolajokból 
és speciálisan kifejlesztett adalékanyagokból áll, ami alkalmassá teszi traktorok és munkagépek által támasztott 
változatos kenési szükségletek kielégítésére. A fejlett technológiának és tervezésnek köszönhetően optimalizálja a 
szélsőséges munkakörülmények között dolgozó gépek teljesítményét. 
 
Alkalmazások 
 Nehézgépek hajtó-differenciálművében hidraulikus rendszerben,  szervo rendszerben, olajfürdős fékek és 

hidrosztatikus hajtóművekben.  
 UTTO olajat előíró terepmunkagépek, mezőgazdasági gépek, építkezési munkagépek és kőfejtő gépek. Alkalmas 

John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland gépekhez 
 Nem használható olyan gépeknél, amelyekhez TO-4 olaj használata szükséges 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiváló kopásgátlás Kopásgátlás, hosszú élettartam és csökkent karbantartási költségek 

Kiemelkedő surlódási tulajdonságok 
Optimalizált tengelykapcsoló és teljesítményleadás, valamint nedves 
fék szabályzás 

Kiváló hőstabilitás és oxidációs stabilitás 
Csökkenti a lerakódásokat, meghosszabbítja a tömítések, valamint a 
gép élettartamát 

Kiválóan véd a rozsda és a korrózió ellen 
Megelőzi az idő előtti kopást a vizes és nedves körülmények között 
dolgozó munkagépek esetében 

Kompatibilis modern tengelykapcsoló 
alkatrészekkel és elasztomerekkel 

Hosszabb tengelykapcsoló élettartam és nagyobb teljesítmény 

Sokoldalú felhasználás 
Egyszerűsíti a végfelhasználó raktárkészletét és csökkenti az olajok 
helytelen alkalmazásából eredő problémákat 

 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 Allison C-4 
 API GL-4 
 ZF TE-ML 03F, 06K 
 Massey Ferguson CMS M1143 
 New Holland CNH MAT 3525 
 John Deere JDM J20C/D 

 Massey Ferguson CMS M1143/M1145 
 Volvo 97303 (WB 101) 
 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás G-Special UTTO 10W-30 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 10W-30 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 57,8 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 9,7 

Viszkozitási Index ASTM D2270 152 

Brookfield -35°С-on, mPa∙s ASTM D2983 50 000 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 228 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -37 

Sűrűség 15
o
C-on , kg/m

3
 ASTM D4052 886 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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