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APLICATII 

SPECIFICATII 

AVANTAJE 

TOTAL LUBRIFIANTS 
562, Avenue du Parc de l'île 
92029 Nanterre CEDEX  
FRANCE 

   TRACTAGRI HDX 15W40 
 

   
 
   Ulei cu performante foarte ridicate, ce asigura economie de combustibil, destinat lubrifierii 
motoarelor Diesel ce echipeaza tractoarele si masinile agricole. 
 
 

 
Agricultura 

 
Pentru toate motoarele 
ce corespund normelor 
TIER 1, TIER 2 si TIER 3 

 
 

Pe toata perioada anului 
 
 

 
 

Destinat lubrifierii tuturor motoarelor utilajelor agricole si în special motoarelor de tehnologie 
recenta care corespund normelor de poluare europene Stage Illa si celor americane EPA 
TIER 3 (2006). 

Poate fi utlizat la  toate motoarele Diesel de tractoare de generatie veche, ce nu respecta 

reglementarilor normelor de control a poluariii TIER 1 sau TIER 2. 

Recomandat in mod particular motoarelor grele, utilizate în conditii severe, in special celor ce 

echipeaza masinile de recoltat. 

Poate fi utilizat in toată perioada anului la toate motoarele Diesel agricole inclusiv motoarele cu 

aspiratie naturala si motoarele auxiliare care functioneaza pe benzina.  

 

 

� Depaseste reglementarile urmatoarelor, clasificari si specificatii : 
 ACEA E7 / E5 
 API CI-4  / CH-4 / SJ 

� Raspunde reglementarilor specificatiilor urmatorilor constructori : 

  MERCEDES BENZ: MB 228.3 

  CUMMINS: CES 20076 / 20077/ 20078 

  CATERPILLAR ECF-1 si ECF - 2 

 Raspunde de asemenea exigentelor urmatorilor constructori : 

  CASE , NEW-HOLLAND , JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, IVECO, VALMET, 

  MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SISU, SAME,  

 

 
�  Stabilitatea termică mare, ce asigura lubrifierea excelenta a componentelor mecanice 

supuse la temperaturi ridicate in perioada activitatii agricole de vara. 

�  Excelenta rezistenta la oxidare, ce garanteaza o foarte buna lubrifiere pe toata durata 

utilizarii, si asigura un interval extins  pentru motoarele de tehnologie recenta.  

�  Recomandat tuturor tipurilor de motoare, celor de generatie veche (fara sistem de control 

al poluarii) si celor de ultima generatie, ce corespund normelor europene Stage I, II sau III 

si a celor americane EPA TIER 1, TIER 2 sau TIER 3, de reducere a emisiilor poluante. 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 Lubrifiantul util izat în baza recomandă rilor şi pentru aplicaţ iile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
 Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate ob ţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comerc ia l. 
 Acest document reprezintă  o traducere a specificaţ ie i uleiului TRACTAGRI HDX 15W40.   
  Pentru conformitate, Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu  

 

                             TRACTAGRI HDX Unitati 15W-40 

Densitatea la 15°C kg/dm
3
 0.884 

Vascozitatea la 40°C mm²/s 102 

Vascozitatea la 100°C mm²/s 14,2 

Vascozitatea dinamica la - 20°C mPa.s 6900 

Indice de vascozitate  144 

Punct de curgere °C - 30 

CARACTERISTICI 

Clasificare 
 
 

Conform specificatiilor 
 
 
 
 

Recomandat motoarelor 

de tractoare 

AVANTAJE 

Securitate totala 
 

Perioada de schimb 
extinsa 

Simplificarea 
gestionarii 

lubrifiantilor 


