
TRACTAGRI HDX 15W-40 

Yderst effektiv motorolie, specielt udviklet til nyeste motorer med eller uden turbo i 
traktorer og landbrugsmakiner 

TOTAL DENMARK A/S 
Aldersrogade 6C, 4. sal 
2100 København Ø 
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Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes I henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. 
Et sikkerhedsdatablad, der er I overensstemmelse med gældende krav I EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler

Landbrugsmaskiner 

Alle motorer 
TIER 1, TIER 2 & TIER 3 

Året-rundt 

 Anbefalet til smøring af motorer anvendt i landbrugsmaskiner, og især nyeste motorer
der møder kravene fra EUROPE Fase IIIa eller US EPA TIER 3 (2006) lav emissions
standarder

 Anbefalet til dieselmotorer i alle traktorer, incl dem uden lav emissions eller der møder
kravene TIER 1 eller TIER 2 lav emissions standarder

 Specielt anbefalet til hårdt belastede motorer, incl mejetærskere
 Kan anvendes året-rundt I landbrugs dieselmotorer, med eller uden turbo, samt i

benzinmotorer

Internationale specifikationer 

OEM-godkendelser 

Møder kravene til 

Anbefales til følgende traktor 
motorer 

 ACEA: E7 / E5
 API: CI-4 / CH-4 / SJ

 MB: 228.3
 Cummins: CES 20078 / 20077 / 20076

 Caterpillar: ECF-1a / ECF-2

 Case New-Holland, Deere, Fendt, Iveco, Massey-Ferguson, Perkins, Same, Sisu,
Valmet

Total sikkerhed 

Forlænget skifteintervaller 

Minimer lager 

 Høj termisk stabilitet, sikre fremragende smøring af varme dele i motoren, selvom
sommeren

 Fremragende evne til at modstå oxidation, som sikre den bedst mulige motorsmøring i
hele oliens levetid. Dette er især vigtigt i moderne motorer med lange skifteintervaller

 Kan anvendes til smøring af alle typer motorer i landbruget, incl ældre motorer og især
nyeste motorer der møder kravene fra EUROPE Fase I, II, IIIa eller US TIER 1, 2, 3
(2006) lav emissions standarder

TRACTAGRI HDX Enheder SAE 15W-40 

Viskositet, 40 °C mm2/s 102 
Viskositet, 100 °C mm2/s 14,2 
Viskositetsindeks --- 144 
Flydepunkt °C -30

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier 

ANVENDELSE 

YDELSE 

KUNDEFORDELE 

EGENSKABER 

Forhandler: Scandic-Oil 
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk
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