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UNIVERSAALNE TRAKTORIÕLI ADDINOL UTTO

ADDINOL UTTO on UTTO tüüpi (Universal Tractor Transmission Oil) universaalne traktoriõli viskoossusk-
lassis SAE 80W (10W-30).

KASUTUSVÕIMALUSED
Sobib ideaalselt traktorite, metsatöö- ja ehitusmasinate ning põllumajandustehnika jõuülekannete, veosil-
dade, hüdrosüsteemide ning märgpidurite ja sidurite määrimiseks.
 
SPETSIFIKATSIOON / LITSENTSID
ADDINOL UTTO omab litsentse:
• ZF000509: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

ADDINOL UTTO sobib järgmiste tootjate masinatele: AGCO-Allis (k.a. Gleaner), Allis-Chalmers, 
Deutz-Allis-MWM, Massey-Ferguson, White Farm Equipment (k.a: Oliver, New Idea, Minneapo-
lis-Moline), Allison, Caterpillar, CNH Global N.V. (Case International: Case –IH, Case-ICH, JI Case), 
International Farmall, International Harvester, Steiger, New Holland (Fiat): Ford, New Holland Sper-
ry-Vickers, Versatile, David Brown, Denison, Claas, Hesston-Fiat (ainult traktorid), John Deere, 
Komatsu Dresser, Kubota, Renk Doromat, Steyr, ZF, TCM Forklifts, Valtra, Fendt.

ADDINOL UTTO täidab ja ületab nõudeid kasutamiseks transmissioonides ning märgpidurites/sidurites: 
• API GL-4 

ADDINOL UTTO täidab ja ületab nõudeid kasutamiseks hüdrosüsteemides:

• DIN 51524-2 (HLPD)

• DIN 51524-3 (HVLPD)

OMADUSED EELISED TARBIJALE

Vananemiskindel Määrdeaine pikk kasutusiga

Tasakaalustatud hõõrdumisomadused Välistatud märgpidurite libisemine ja kinnijäämine

Kõrge nihkepinge stabiilsus Stabiilne viskoossus ka pikalt esinevatel suurtel koormustel

Optimaalne kulumiskaitse Väga hea masinaosade kaitse

Multiviskoosne Võimalik kasutada aastaringselt, hangumistemperatuur: -48 °C

TARNIMINE
Tarnimine 205 l vaatides, 57 l ja 20 l kanistrites.

Meie tootevalikust leiate veel teisigi spetsiaalseid traktoriõlisid. ADDINOL UTTO Plus ja UTTO Extra on 
universaalselt käigukastidele, hüdrosüsteemidele, diferentsiaalidele, lõppülekannetele, märgpiduritele ja 
powershift-siduritele ettenähtud õlid. Nad on tasakaalustatud hõõrdumisomadustega, takistades efektiiv-
selt märgpidurite libisemist ja kinnijäämist. Suurepärase nihkepinge stabiilsuse tõttu sobivad nad ideaal-
selt kasutamiseks suurtel koormustel ning tagavad usaldusväärse kulumis- ja korrosioonikaitse. Lisaks 
vähendavad nad müra.

NB! ADDINOL UTTO tüüpi määrdeineid ei tohi kasutada mootoriõlina!

ADDINOL – uue põlvkonna määrdeainete spetsialist

ADDINOL töötab välja ja toodab tippkvaliteetseid uue põlvkonna määrdeaineid. Firma tootevalik hõlmab üle 600 määrdeaine. Sinna kuulu-
vad kõrgeimatele nõuetele vastavad mootorsõidukite määrdeained ja innovaatilised tooted kasutamiseks tööstuses. ADDINOLi ülemaailmse 
müügivõrgu kaudu naudivad meie kliendid ADDINOLi tipptoodete püsivalt kõrget kvaliteeti, meie oskusteavet ja meie ekspertide personaal-
set nõustamist. Meie ettevõte tegutseb aktiivselt terves maailmas. ADDINOLi kõrge jõudlusega määrdeaineid müüakse enam kui 90 riigis.

KÕIK UTTO TOOTED NÜÜD
 -0,10 €/l hulgihinnast!*

*Kampaania kehtib perioodil 01.04.-01.09.2020 kõigis pakendites toodetele. Küsi lisainfot 
oma ADDINOLi müügijuhilt, kirjuta info@addinol.ee või helista 627 9999.

http://info@addinol.ee

