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                                                             DYNAMAX 
 

                          TRACTOR PLUS  TLV           Dátum: 17.05.2017 
 

   
 1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  TRACTOR  
 PLUS TLV.  

 

 

 Charakteristika:  
 DYNAMAX TRACTOR PLUS TLV je vysoko kvalitný hydraulický a prevodový olej. Tento vysoko  
 výkonný univerzálny traktorový prevodový olej (UTTO) bol vyvinutý pre ťažko zaťažené hydraulické   
 a prevodové systémy. Má vysoký a stabilný viskozitný index, mimoriadne nízky bod tuhnutia, veľmi  
 dobrú stabilitu a odolnosť voči oxidácii, vysokým tlakom a proti oderové vlastnosti. Olej má vysokú  
 teplotnú stabilitu, excelentnú ochranu pred koróziou a protipenivostné charakteristiky. 
 Olej nie je vhodný pre mazanie motora!  
 
 
 Použitie: 
 DYNAMAX TRACTOR PLUS TLV bol vyvinutý pre ťažko zaťažené hydraulické a prevodové systémy  
 „s“ alebo „bez“ tzv. mokrých bŕzd u stavebných strojov, v poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej  
 technike.   
 
 
 
 Špecifikácie: 
 

  Viskozitná trieda 5W-30 

Výkonnostný profil API GL-4 

 

 Schválenia: 

- Volvo WB 101/102, John Deere J20A/C 
- Ford M2C 134-D, Case NH MAT3525,  
- Massey Ferguson M1135/1141/1143/1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K 
- Allison C3/C4, Cat TO-2, Case MS1206/MS1207/MS1210 
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                                                                                                                      Dátum: 17.05.2017 
 
 
 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  40,6 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   7,76 

Viskozitný index najmenej 164 

Hustota pri 15°C, g/cm3 typ. hodnota 0,860 

Bod tuhnutia, °C najviac -42 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 224 

Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g informatívne 10,2 

Bod skvapnutia, °C najmenej ˃260 
 
                                                         
                                                                                                                                             

 3. Skladovanie: 
  DYNAMAX TRACTOR PLUS TLV sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach 
 chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote 
 do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 
 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS TLV je predmetom  
 kúpnej zmluvy, ale  musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk 
 
 
 Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 
 

 
 

 


