LUBRAX GRANS THF
Fluido universal, de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, recomendado para emprego
onde seja necessário observar as especificações dos fabricantes de tratores MASSEY
FERGUSON M: 1141, FORD M2C86: C, JOHN DEERE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e
1.209. Está tecnicamente enquadrado no Grau de Viscosidade SAE 20W/30, em vista de
sua viscometria @ baixa temperatura.
LUBRAX GRANS THF evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. A respectiva
aditivação garante, ao mesmo, não só baixa suscetibilidade à decomposição oxidativa como
também propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de
freio, em óleo.
LUBRAX GRANS THF é recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e
de freio, em óleo, de tratores MASSEY FERGUSON; pode ser igualmente utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA
MATILDE, VALMET, SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, RENAULT bem como nos de demais
tratores cujos respectivos fabricantes recomendem produtos com viscosidade compatível e
fixem os mesmos requisitos de fricção e de operação sob ausência de ruído.
LUBRAX GRANS THF é integrado por pacote de desempenho que é particularmente
qualificado nas especificações de fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M-1135,
FORD M2C86 B e VALMET e que, ao mesmo tempo, atende as exigências da especificação
M 1143 do mesmo fabricante MASSEY. Em termos de especificações de fabricantes de
sistemas de transmissão, o mesmo pacote passa nas exigências dos requisitos de
desempenho API GL-4, CATERPILLAR TO-2 e ALLISON C-3.
Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador
do ponto de fluidez, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão.
ANÁLISES TÍPICAS *
GRAU SAE

20W/30

Densidade, @ 20/4oC

0,8897

Ponto de Fulgor (VA)

(oC)

254

Ponto de Fluidez

-24

Viscosidade Cinemática, @ 40 oC

(oC)
(cSt)

92,9

Viscosidade Cinemática, @ 100 oC

(cSt)

10,85

Viscosidade Dinâmica (“CCS”), @ - 15 oC
Índice de Viscosidade

(cP)

6.775

Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 100oC
FZG, Estágio de Falha

101
1b
9

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.
Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.
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