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                                                             DYNAMAX 
 

                     TRACTOR PLUS  TXM  85W     Dátum: 20.08.2016 
 

   
 1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  TRACTOR  
 PLUS TXM 85W.  

 

 

 Charakteristika:  
 DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 85W je vysoko kvalitný takzvaný UTTO olej (Universal Tractor  
 Transmission Oil), zložený zo starostlivo vybraných minerálnych základných zložiek a moderných  
 aditív. DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 85W je určený pre použitie vo vysoko výkonných  
 traktoroch, ktoré vyžadujú jeden olej pre hydraulický systém, prevodovku, diferenciál, vývodový hriadeľ 
 alebo tzv. „mokré brzdy“. Olej obsahuje aditívum pre zlepšenie indexu šmykovej stability, čím  
 zabezpečuje skvelú tekutosť pri nízkych teplotách. Obsahuje tiež aditíva proti opotrebovaniu  
 a extrémnemu tlaku (EP), proti odieraniu a poškrabaniu kovových povrchov pri vysokých rýchlostiach.  
 DYNAMAX TRACTOR PLUS TX 85W odoláva dlhotrvajúcim veľkým záťažám a zabezpečuje správnu 
 funkciu hydraulického systému. 
 Olej nie je vhodný pre mazanie motora!  
 
 
 Použitie: 
 DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 85W je vhodný pre použitie v poľnohospodárskej, lesnej  
 a komunálnej technike.   
 
 
 
 Špecifikácie: 
 

  Viskozitná trieda SAE 85W 

Výkonnostný profil API GL-4 

 

 Schválenia: 

- John Deere J20C, Ford M2C 134-D 
- Case NH MAT3525/3526, Massey Ferguson M1135/1143/1145 
- ZF TE-ML 03E/05E, Volo WB 101 
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                                                                                                                      Dátum: 20.08.2016 
 
 
 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  71,0 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   11,6 

Viskozitný index najmenej 160 

Hustota pri 15°C, g/cm3 typ. hodnota 0,885 

Bod tuhnutia, °C najviac -39 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 201 

Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g informatívne 8,8 
 
                                                         
                                                                                                                                             

 3. Skladovanie: 
  DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 85W 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 TXM 85W 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 
 

 
 
 


