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PRISTA® UTTO 
УНИВЕРСАЛНИ ТРАКТОРНИ МАСЛА

Описание и Приложение                                                                                    
Универсалното тракторно трансмисионно масло Prista® UTTO се произвежда от подбрани висококачествени, 
селективно и хидрорафинирани базови фракции и специално разработен пакет присадки, осигуряващ 
изискванията за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и хидравликата. 
Prista® UTTO е предназначено за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и 
хидравличната система на съвременните селскостопански трактори и друга техника. Препоръчва се и за 
последните модели трактори и извън магистрална техника.  Маслото е специално разработено, за да 
удовлетворява изискванията за механичната деструкция, поставени в спецификация M 1143 на Massey 
Ferguson.  

 
Предимства                                                                                    

 много добри противоизносни и 
противозадирни свойства 

 отлични стабилност против окисление и 
термична деструкция 

 много добра съвместимост с уплътнителните 
материали 

 гарантирана защита от корозия и ръжда 

 минимален шум в мокрите спирачки 

 добра течливост при ниски температури, която 
допринася за бърза циркулация на маслото 
при студено стартиране 

 много добри антипенни свойства 

 
 
 
 
 
 

Спецификации                                                                                      
 SAE 10W-30 / SAE 80W 

API GL-4 

AGCO Power Fluid 821XL 

Allison C-4 

Caterpillar TO-2 

Case IH MS 1210 

Case New 
Holland 

MAT3540/MAT3525/ 
MAT3509/MAT3505 

Fendt Подходящо за употреба 

Ford New 
Holland 

FNHA 2C-200.00/201.00 

Ford 
ESN-M2C86-B(C)/ESN-

M2C134-D 

John Deere JDM J20C/D 

Kubota UDT Fluid 

Massey 
Ferguson 

CMS M1145/M1143/ 
M1141/M1135 

VCE WB 101 

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F 

 

Типични Физикохимични Свойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.880 

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 11.6 

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 74.3 

Вискозитетен индекс ISO 2909 150 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 220 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -39 

Динамичен вискозитет Brookfield при минус 
18°C, cP 

ASTM D2983 3900 

Корозия на медна пластинка, бала EN ISO 2160 1a 
Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на 

производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения. 
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Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение 
При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява 
значителен риск за здравето и околната среда.  
Информационният лист за безопасност,  информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност 
на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com    

 
Опаковки 
20L, 210L, 1000L 

http://www.prista-oil.com/

