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  שימושיים לציוד חקלאי-שמנים רב
 

 
 אוניטרק פלוס

 
UNITRAC PLUS 
 

 
 

 כללי
, FORD  ,MESSEY FERGUSONשמן מיוחד למערכות הידראוליות ותמסורות בטרקטורים מסוג  ואה אוניטרק פלוס

CASE ,JCB ד של היצרנים וכו'. הוא מתאים לשימוש גם בהינעים, בסרנים, ובמערכות הידראוליות והידרוסטטיות בציו
 האלו, וכן יצרני טרקטורים אחרים.

מקטין בלאי ושחיקה במערכות הנ"ל ושומר עליהם בפני קורוזיה. בכך הוא מאריך את חייהם. הוא מתאים  אוניטרק פלוס
 לשימוש במערכות עם מצמדים, כגון בלמים רטובים ומקטין רעשים במערכות אלו.

. 
 השנה.  מתאים לשימוש בכל ימות  אוניטרק פלוס

 
 

 מפרטים
 

 עונה על הדרישות הבאות: אוניטרק פלוס
 

CASE MS 1207 FORD NEW HOLLAND ESEN 
M2C86C 

ALLISON C-3 

MASSEY FERGUSON M 
1135 

CATERPILLAR TO-2 API GL-4 

 
 ישומים

 
 מומלץ לשימוש לפי הפרוט הבא: אוניטרק פלוס

 
 רונזה:טרקטורים המצויידים בבלמים רטובים על בסיס ב .1

 
            FORD 

M2C134B/C/D, M2C86A/B, M2C41B                                                                  
      MASSEY FERGUSON M1127, M1129    

      CASE UK / DAVID BROWN                   
         VALMET 

  
 על בסיס גרפיט טרקטורים המצויידים בבלמים רטובים .2
 
  SAME, LANDINI, MASSEY FERGUSON ITALY, LAMBORGHINI, FIAT AGRI 
 
 טרקטורים המצויידים בבלמים רטובים על בסיס רפידות מנייר .3
 

   INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE J 20A, 
   CASE INTERNATIONAL MS 1207, KUTOBA 
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 טרקטורים המצויידים בבלמים יבשים .4
 

   KH DEUTZ, FENDT, STEYR DAIMLER PUCH, SCHLUTER, ZETOR UNIVERSAL, 
   URSUS, BELARUS, IMT 

 
 יתרונות

 
 סוגי הציוד החקלאי. מתאים לכל המערכות ההידראוליות, ההידרוסטטיות והתמסורות של כל אוניטרק פלוס  

 
תקינות המערכות לאורך זמן. הוא על  מסים מוגברים. לכן, הוא שומרתוספים למניעת בלאי ועו מכיל אוניטרק פלוס 

  גם אינו מתחמצן ואינו מתקלקל לאורך זמן. 
      

 קורוזיה ובלאי. מכיל תוסף מיוחד לדחיית מים ורטיבות, ובכך שומר על המערכת מפני  אוניטרק פלוס 
 
 

 תכונות אופייניות
 
 סאוניטרק פלו 

 
 אדום צבע

 0.870 , ג'/מ"ל150C -משקל סגולי ב
 400C ,cSt 42.8 -צמיגות קינמטית ב
 1000C ,cSt 6.6 -צמיגות קינמטית ב

 106 מדד צמיגות
 0C 170נקודת הבזקה,  

 -0C 36  נקודת נזילות,
 
 
 

     הערות:
 

 הוראות היצרן בנושא השמן. לנהוג לפי  CASEתקופת האחריות של היצרן, מומלץ לבעלי הציוד מתוצרת  •
 
 להשתמש בו כשמן אחיד, ברוב המקרים.אפשר , ו86ולאוניטרק  1207וניטרק דומה בתכונותיו לאאוניטרק פלוס  •
 
 


