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  שימושיים לציוד חקלאי-שמנים רב
 

 
 150, 100אוניטרק 

 
UNITRAC 100, 150 
 

 
 

 כללי
כלי תחבורה אחרים. שמנים לתכליתיים לטרקטורים ו-ם שמנים רבה 150אוניטרק ו 100אוניטרק השמנים 

תמסורות, תיבות ם: מנועי בנזין ודיזל, הבגדול של מכלולים ומערכות,  מיוחדים אלו מתאימים ליישום במגוון
. שמנים STUO -הילוכים, סרנים, הינעים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. הם מוגדרים כ

 שימושיים לטרקטורים.-אוניברסליים, רב
מאפשר חיסכון לוגיסטי עצום. אותו שמן מתאים לכל המערכות.  150אוניטרק ו 100אוניטרק השימוש בשמנים 

 שמנים שונים ולמנוע טעויות של הכנסת שמן לא מתאים למערכת כלשהי. כך ניתן לחסוך מלאים של
עמידים בפני התחמצנות והתיישנות. הם מונעים שחיקה ובלאי בכל המערכות,  150אוניטרק ו 100אוניטרק שמני 

 ונותנים מענה לבעיות הסיכה של כל מכלול ומכלול.
 כל ימות השנה. דרגתיים, ליישום ב-הינם רב 150אוניטרק ו 100אוניטרק 

 
 

 לשמני מנוע  -  מפרטים
 

API  CG-4/CF-4/CF\CE/SF/    ACEA E2/E3 
MERCEDES BENZ 227.1 

 
 לשמני ממסרות   -מפרטים  

 
ZF TE ML 06A,B,07B ALLISON  C-4 API  GL-4 

 
 לשמנים הידראולים -מפרטים  

 
VICKERS SUNDSTRAND 

 
 םלשמנים אחידים עבור טרקטורי -מפרטים  

 
NEW HOLLAND NH 
030C/024C/410B/420A 

MF M1145 \M 1143\ M 
1135 

JOHN DEERE J20C  

CASE NEW HOLLAND(CNH) 
MAT3524/3526 
FORD  M2C 134 D 

 
 



                                                                                          

Delek Lubricants  
P.O.B 31 Lod 71100 ISRAEL.    Tel: 972-8-9270820, Fax: 972-8-8247072 
www.deleklubes.com 

 
 ישומים

מיועדים לישום הן בתמסורות ומערכות העברת כח, והן במנועים, הינעים  150אוניטרק ו 100אוניטרק שמני 
, שמן STOU (SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL)ומערכות הפחתת כח. שמנים אלה הינם מסוג 

 המתאימים לישום כשמן אחיד בכל המכלולים בטרקטורים הדורשים שמן. -טרקטור אוניברסלי מעולה 
 
 

 ונותיתר
 

מערכות  מתאימים למנועים ולכל המערכות והמכלולים בכל סוגי הציוד החקלאי, כולל תמסורות, 
 הידראוליות ומכונות.

 
עליהם בפני משקעים בנזין והן למנועי דיזל, שומרים  משמשים כשמני מנוע מעולים, המתאימים הן למנועי 

 כים.וקורוזיה ומונעים בלאי גם בטווחי החלפת שמנים ארו
 

 דרגתיים, ומתאימים לכל עונות השנה ולכל מזג אויר.-ם רבה אוניטרקשמני  
 

המערכות לאורך זמן. הם מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים, לכן הם שומרים על תקינות  
 גם אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים.

  
 .שמן על בסיס סינטטיוא ה 150אוניטרק   *
  
 

 אופייניות תכונות
 
 150אוניטרק  100אוניטרק  

 
 SAE 15W40 10W40דרגת צמיגות לפי 

 0.880 0.885 , ג'/מ"ל150C -משקל סגולי ב
 400C ,cSt 100.0 85.0 -צמיגות קינמטית ב
 1000C ,cSt 13.5 13.0 -צמיגות קינמטית ב

 150 130 מדד צמיגות
 0C 210 205נקודת הבזקה,  

 -0C 12- 20  נקודת נזילות,
 
 
 
 


