
Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty
olej w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie
www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

MULTIWAY PS 10W-40 to uniwersalny olej pólsyntetyczny o dobrych wlasciwosciach w niskich temperaturach,
odpowiedni do stosowania przez caly rok w silnikach, przekladniach, hamulcach mokrych, ukladach
hydraulicznych i osiach.

Cechy charakterystyczne i zalety

Spelnia z zapasem wymagania silników, przekladni, hamulców mokrych i ukladów hydraulicznych. To uniwersalny
olej dla calej maszyny, który zapewnia oczywiste korzysci wynikajace z racjonalizacji uzytkowania. Zawiera
dodatki, które znacznie ograniczaja zuzycie wrazliwych czesci silnika, przekladni i ukladu hydraulicznego. Ma
doskonale wlasciwosci rozruchu i wlasciwosci ochronne w niskich temperaturach.

Próby i zatwierdzenia

Obszar stosowania

MULTIWAY PS 10W-40

Data poprawek  30-sty-2014

Specyfikacje:  STOU: MF M1139, M1144, JD J27, Ford M2C 159B. UTTO: MF M1135, M1143, Ford M2C 134D,
JD J20C. Gear: API GL-4, ZF TE-ML 06B&C, Allison C-4 API CF/CF-4/CG-4, MB 227.1, MB 228.1

Częściowo syntetyczny uniwersalny olej do maszyn rolniczych

MULTIWAY PS 10W-40 to uniwersalny olej pólsyntetyczny (STOU) przeznaczony do maszyn rolniczych i
budowlanych. Moze byc stosowany jako olej silnikowy do silników benzynowych i wysokopreznych,
wyposazonych w turbosprezarke lub nie. Moze byc stosowany w szeregu napedów, osi tylnych i przekladni z
hamulcami pracujacymi w kapieli olejowej, znanymi równiez jako hamulce mokre. Jako olej przekladniowy jest
równowazny olejowi SAE 80W. Dobre wlasciwosci w niskich temperaturach pozwalaja stosowac olej w wiekszosci
mobilnych ukladów hydraulicznych.

Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com

Opis produktu

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

10.5

Charakterystyka

kg/m3

Lepkość w temperaturze 100°C

220

mg KOH/g
-39

mPas

13.5

Gęstość w temperaturze 15°C

ASTM D 2896

Jednostki

mm² / s

°C

°C
ISO 12185

ISO 3104
Lepkość w temperaturze 40°C

Metoda

ISO 3016

6800

Wskaźnik lepkości

ISO 2592

100

ASTM D 5293

878

Data poprawek  30-sty-2014

131

Całkowita liczba zasadowa (TBN)
mm² / s

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia
(COC)
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-

Wynik symulacji rozruchu silnika
zimnego (CCS) w temperaturze
-25°C

temperatura krzepnięcia

ISO 3104

ISO 2909

Wartość


