NIO LUBE

LL

10W30

®

Long Life farmer oil

LL

“Long Life” landbruksolje

NIO LUBE LL er landbruksoljen
som gir deg følgende fordeler:
•

•

Universal landbruksolje/ •
motorolje som
går
•
spesifikasjonene til de
fleste traktor- og utstyrsleverandører før 2008.
Forbedrer
ytelsen
til
hydraulikk,
transmisjon,
motor, våtbrems og konverter.

•

Foredlet parafinsk baseolje.

•

Høy ytelse og forlengede
skiftintervaller.

•

Sikrer jevn ytelse under alle forhold; sommer
som vinter, tunge og lette
belastninger.

•

Reduserer hydraulikkstøy.
Meget
lav
skumdannelse sikrer en hel oljefilm
på belastede områder og
dermed redusert friksjon
og slitasje.
Høy motstandsevne mot
ekstreme press i gir og
transmisjoner.

NIO LUBE

LL

®

10W30

Long Life farmer oil

NIO LUBE LL er en fullverdig “Super TOU” (Tractor Oil Universal), og er også en førsteklasses
diesel- og bensinmotorolje (også MC og ATV). Sjekk spec`er.
NIO LUBE LL tåler svært høyt trykk (GL-4 spesifikasjon), og har tilsetninger som forhindrer støy
og skrik i våtbrems- og klutsj-systemer.
NIO LUBE LL gir utvidet beskyttelse i forhold til ordinære landbruksoljer; på grunn av dens
høye viskositetsindeks og slitasjereduserende egenskaper.
NIO LUBE LL gir følgende fordeler:
• Bredt bruksområde; gir, hydraulikk, differensialer, våtbrems, konverter og motor.
• Kostnadsbesparende; færre typer olje på lager og forlengede skiftintervaller.
• Bevarer utstyret; høy korrosjonsmotstand, forhindrer oppbygging av slam og urenheter,
beskyttelse mot slitasje i alle bevegelige deler.
• Forbedret ytelse; i lave og høye temperaturer, forbedret respons i hydraulikksystemet,
stillere gange, høyere effekt.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRUKSANBEFALINGER

•
•
•
•
•
•

Typiske bruksområder for NIO LUBE LL:

•
•
•
•

API CG-4/SF, GL-4
ACEA E3
MIL-L-2104D
FORD M2C-159C/M2C86-A/134-D
CATERPILLAR TO-2
MF M1135/M1139B/M1143/
M1144/M1145
ALLISON C-4
JOHN DEERE JD20A/C/J27
ZF TE-ML-06B/07B
NH 410B, MB 227.1

31.05.2016 © Norsk Industriolje AS

ASTM TESTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MB 227.1
Kinematic Viscosity @ 100°C cSt
Kinematic Viscosity @ 40°C cSt
Viscosity Index
Total Base Number
Pour Point °C
Flash Point (COC) °C
Density @ 15°C
Sulphate ash, %

TRAKTORER
TRESKERE
GIR (man.)
MC/ATV
GREENKEEPERUTSTYR
DIESEL OG BENSINMOTORER
STASJONÆRE GENERATORER
• Anbefalt skiftintervall inntil 50 000 km
eller 1000 timer ved bruk i motor. Inntill 5 år
eller mer for hydraulikk og transmisjoner.

10W30
10,4
66,3
144
10,7
-40
220
0,878
1,45

ASTM
IP 71
IP 71
IP 226
D 2896
D-97
D-92
IP 160

Vær observant på at flere faktorer innvirker
på om det anbefalte skiftintervallet kan
brukes som veiledende; driftsforhold,
maskinens
generelle
kondisjon
og
vedlikehold, hvilke omgivelser maskinen
brukes i, start/stopp forhold, etc. Det
anbefales å foreta oljeanalyser og
oljefilterbytte på de anbefalte skiftintervaller
fra maskinprodusenten, for å oppnå
optimale skift- og driftsintervaller.
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