
 

 Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει  βαςικζσ  πλθροφορίεσ  για το  προϊόν, όπωσ ιςχφουν  κατά τθν θμερομθνία  ςφνταξισ  του . Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  ςχετικά με τισ εφαρμογζσ  του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται  ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ 
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Ιοφλιοσ 2015  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ςειρά EKO TORQUE FLUID περιλαμβάνει λιπαντικά ειδικά ςχεδιαςμζνα για κιβϊτια 

ταχυτιτων, ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ βαρζωσ τφπου και υδραυλικά ςυςτιματα ςε 

εφαρμογζσ εκτόσ δρόμου. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ  

Σα λιπαντικά τθσ ςειράσ EKO TORQUE FLUID είναι ςχεδιαςμζνα για εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ 

απαιτείται προδιαγραφι CATERPILLAR TO-4. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

Παρζχει πολφ μεγάλθ προςταςία ακόμα και ςε ςυςτιματα υψθλισ πίεςθσ. Μειϊνει τθ 

φκορά των γραναηιϊν αυξάνοντασ ζτςι τθ διάρκεια ηωισ των κιβωτίων ταχυτιτων, των 

ςυςτθμάτων μετάδοςθσ και των τελικϊν μεταδόςεων. Παρζχει εξαιρετικό ζλεγχο του 

κορφβου των φρζνων και μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ του ςυμπλζκτθ. 

 

 

 

 

 

 

EKO TORQUE FLUID 10W, 30, 50 
 Λιπαντικά υστημάτων Μετάδοσης Κίνησης 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO TORQUE FLUID  

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 10W 30 50 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 5,5 11,5 17,7 

Ιξϊδεσ CCS@20°C ASTM D 5293 mPa.sec 3330 - - 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI) ASTM D 2270 - 115 98 96 

Πυκνότθτα @ 15°C ASTM D 4052 kg/lit 0,8809 0,8959 0,9081 

Ιξϊδεσ Brookfield@-25°C ASTM D 2983 cP - 150000 - 

Ιξϊδεσ Brookfield@-15°C ASTM D 2983 cP - - 150000 

θμείο Ροισ  ASTM D 97 °C -36 -30 -24 

θμείο Ανάφλεξθσ  ASTM D 92 °C 210 248 260 

 

 

 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ 

ρυπαίνουν  το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά 

υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.                                         
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