
DS AGRI SYNT 10W-40

BASE SINTÉTICA

Óleo multifuncional reforçado por uma base de síntese "Technosynthese®".

APLICAÇÕES

Óleo multifuncional reforçado por uma base de síntese "Technosynthese®".
Cumpre os requisitos de desempenho mais recentes dos fabricantes de equipamento agrí-
cola, motores a diesel atmosféricos e turbocomprimidos e a gasolina, transmissões mecâ-
nicas, travões e embraiagens molhados e circuitos hidráulicos.
A aconselhar para todos os equipamentos recentes ou que trabalham de forma intensiva:
JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, NEW HOLLAND / FORD / FIAT
AGRI, RENAULT, DEUTZ, etc.

VANTAGENS

■ Excecionais propriedades dispersivas: o controlo de fuligem evita o entupimento do filtro
do óleo durante todo o intervalo da mudança do óleo.

■ Evita o polimento das camisas.
■ Controlo de depósitos junto dos segmentos que aumenta a proteção e longevidade do

motor.
■ Fácil arranque do motor com temperaturas frias e reduzido tempo de execução dos

sistemas hidráulicos, proteção antidesgaste e controlo de volatilidade.
■ Um único lubrificante para lubrificar Motor / Transmissões (caixas de velocidades e

eixos) / Travões molhados / Sistemas hidráulicos de modo a evitar utilização incorreta ou
mistura.

DS AGRI SYNT 10W-40

Grau de viscosidade SAE J 300 10W-40

Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.875

Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 94,1 mm2/s

Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 14,4 mm2/s

Índice de Viscosidade ASTM D2270 149,0

Punto de inflamación ASTM D92 226,0 ° C / 438,0 ° F

Ponto de fluidez ASTM D97 -36,0 ° C / -33,0 ° F

TBN ASTM D2896 11,3 mg KOH / g
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PERFORMANCES

DS AGRI SYNT 10W-40 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de
OEM:

■ CATERPILLAR - TO-2 (Transmissão)
■ MERCEDES-BENZ - MB 227.1 (Motor)
■ MERCEDES-BENZ - MB 227.1 / 228.1 / 228.3
■ GENERAL MOTORS - ALLISON C4 (Transmissão)
■ JOHN DEERE - JDM 27 (Transmissão)
■ MASSEY FERGUSON - MF 1139 / 1144 / 1145 (Transmissão)
■ ZF - TE-ML 06B / 06C / 07B (Transmissão)

DS AGRI SYNT 10W-40 aprovado por:
■ FORD - M2C 159 B (Transmissão)
■ FORD - 30/40 (Transmissão)

DS AGRI SYNT 10W-40 atende as seguintes normas:
■ SAE - 10W-40 (Motor) / 80W-90 (Transmissão)
■ API - CH-4 / SF (Motor) / CF-4 (Motor) / GL-4 (Transmissão)
■ ACEA - E5 (Motor)
■ AFNOR - 48603 HV (Hidráulico)
■ ISO - VG 68 / 100 (Hidráulico)

RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação e a adaptar segundo a sua própria utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas
na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de
segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos
a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos
no ambiente.

 A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem
alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na
altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para
proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as caracterís-
ticas gerais dos nossos produtos podem variar.
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