
THF
TRACTOR HYDRAULIC FLUID

THF
TRACTOR HYDRAULIC FLUID 
багатофункціональна гідравлічна 
рідина для тракторів UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil), 
спеціально розроблена для 
використання в 
сільськогосподарських і 
промислових тракторах. Ідеальна 
рідина для загального 
використання в трансмісії, 
гідравлічних системах і мокрих 
гальмах. 

THF 
TRACTOR HYDRAULIC FLUID 
многофункциональная 
гидравлическая жидкость для 
тракторов UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil), 
специально разработана для 
использования в 
сельскохозяйственных и 
промышленных тракторах. 
Идеальная жидкость для общего 
использования в трансмиссии, 
гидравлических системах и мокрых 
тормозах.

Багатофункціональна гідравлічна рідина для тракторів
Многофункциональная гидравлическая жидкость для тракторов
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Офіційне представництво
компанія Мідланд Ойл Україна

midland.ua

Переваги
• стабільна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
• забезпечує контроль і зниження вібрацій при мокрих гальмах
• відмінні мийно-диспергуючі властивості зберігають двигун в чистоті
• відмінна сумісність з ущільнювачами
• прекрасний засіб проти зношування, екстремального тиску, піноутворення, іржі та корозії

Галузь застосування
Мультифункціональна універсальна рідина використовується для гідравлічних систем, 
трансмісій і мокрих гальм. 
Також рекомендується до використання в якості гідравлічної рідини, де потрібні допуски 
HLP 46, HLP 68, HVLP 68 або HVLP-D.

Преимущества
• стабильная вязкость и отличная стойкость к окислению (устойчивость к старению)
• обеспечивает контроль и снижение вибраций при мокрых тормозах
• отличные моюще-диспергирующие свойства сохраняют двигатель в чистоте
• отличная совместимость с уплотнителями
• прекрасное средство против изнашивания, экстремального давления, пенообразования,
ржавчины и коррозии

Область применения 
Мультифункциональное универсальное масло используется для гидравлических систем, 
трансмиссий и мокрых тормозов. 
Также рекомендуется к использованию в качестве гидравлической жидкости, где требуются 
допуски HLP 46, HLP 68, HVLP 68 или HVLP-D.
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Пакування Упаковка

Бочка 180 кг (206 л) Бочка 180 кг (206 л)

Бочка 54 кг (62 л) Бочка 54 кг (62 л)

Відро 25 л Ведро 25 л

Технічні характеристики Технические характеристики

В'язкість cSt при 40°C Вязкость cSt при 40°C 67.5

В'язкість cSt при 100°C Вязкость cSt при 100°C 11

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI) 154

Точка плинності °C Точка текучести °C -36

Точка займання °C Точка воспламенения °C 220

Щільність кг/л Плотность кг/л 0.870

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски
AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-3, C-4 • API GL-4 (SAE 80W) • Case MS 1206, MS1207(Hy-Tran Plus), 
MS1209 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3506, MAT3509, MAT3525 • Caterpillar TO-2 • Deutz Allis 
Fendt • Fiat • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford M2C86-B/C • John Deere JDM J20C/D 
Landini • Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145 • Renault • Same • VCE

Код на сайті | Код на сайте 7612741081359




