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Mobil™ Agri Extra 10W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands
Super Tractor Oil Universal (STOU) Smeermiddel

Productbeschrijving
Mobil™ Agri Extra 10W-40 is een synthetisch multifunctioneel smeermiddel met extra hoge prestaties voor de meeste landbouwapparatuurtoepassingen.
Dit STOU-smeermiddel biedt uitstekende prestaties voor diesel- en benzinemotoren, versnellingsbakken, hydraulica, eindaandrijvingen en oliebad
remschijven in landbouwtoepassingen. Het is ontwikkeld met basisoliën van een hoge kwaliteit en een geoptimaliseerd additievensysteem. Mobil Agri
Extra 10W-40 smeermiddel wordt aanbevolen voor gebruik in een wijde reeks zware toepassingen en extreme werkomstandigheden zoals in de
landbouw.

Eigenschappen en voordelen
Landbouwondernemingen die een wijde reeks apparatuur inzetten die multifunctionele smeermiddelprestaties verlangen. De geavanceerde technologie
in Mobil Agri Extra 10W-40 voldoet aan de diverse smeringseisen van deze apparatuur en vermindert het aantal smeermiddelen dat vereist is en de
mogelijkheid van verkeerd gebruik. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Minder slibopbouw en neerslag bij hoge temperaturen

Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

TBN-reserves

Betere beheersing van neerslagvorming

Goede bescherming tegen roest en corrosie

Verminderde slijtage en een lange levensduur van apparatuur, vooral in hydraulische
onderdelen

Effectief reinigend en oplossend vermogen

Schonere motor en een lange levensduur van de motor

Behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van Minder schuursporen op de motor, minder polijsten (bore polishing) en een lager
de vluchtigheid
olieverbruik
Effectieve wrijvingseigenschappen en belastbaarheid
Uitstekende
prestaties

verpompbaarheid

bij

lage

temperaturen

Grotere drijfkracht, betere prestaties van de aandrijving en elimineert ratelen van
natte remmen
en Makkelijkere start van de motor, minder slijtage van kritieke kleppentrien en een
goede hydraulische respons

Goede verenigbaarheid met onderdelen

Langere levensduur van pakkingen en afdichtingen

Multifunctioneel product

Minder voorraad en minder kans op verkeerd gebruik

Toepassingen
• Landbouwvoertuigen en apparatuur aangedreven door zowel diesel- als benzinemotoren
• Versnellingsbakken in landbouwapparatuur en voedingssystemen die multifunctionele vloeistoffen vereisen

Specificaties en goedkeuringen
Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
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Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
ZF TE-ML 07B
ZF TE-ML 06B (*)

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
ACEA E3
Allison C-4
API CE
API CF
API CF-4
API CG-4
API GL-4
API SF
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3525
CNH MAT 3526
Ford ESEN-M2C86-B
FORD ESN-M2C134-D
Ford ESN-M2C159-B
JICASE MS 1206
JICASE MS 1207
JICASE MS 1209
JOHN DEERE JDM J27D
MASSEY FERGUSON CMS M1139
MASSEY FERGUSON CMS M1144
MASSEY FERGUSON CMS M1145
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
JOHN DEERE JDM J20C
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Eigenschappen en specificaties
Eigenschap
Klasse

SAE 10W-40

Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -25 C, mPa.s, ASTM D5293

6600

Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983

131000

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

146

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-42

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

93

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,5

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

229

Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,86

Asgetal, mass%, ASTM D874

2

Gezondheid en Veiligheid
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

dit

product

kunnen

gevonden

worden

in

de

veiligheidsbladen

(MSDS)

op

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of
één van haar dochterondernemingen.
07-2021
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221
Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die
geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie
kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer
informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil
bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen
en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™
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