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LUKOIL VERSO PLUS 3540 
Termék száma: 568340 

 

Prémium univerzális váltóolaj traktorokhoz (UTTO) egész éves használatra 
sebességváltókban, nyomatékváltókban, hidraulikus rendszerekben és 
nedvesfékekben. 

 

 

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK 

AGCO Powerfluid 821 XL 
Allison C-4  
API GL-4 
CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210 
Caterpillar TO-2 
CLAAS 
CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3540 
Fendt 

Ford ESN-M2C134-D, 86-B, 86-C 
Ford FNHA-2-C-200.00, 201.00 
John Deere JDM J20C, J20D 
Kubota UDT Fluid 
Massey Ferguson CMS M1135, 1141, 1143, 1145 
Valtra G2-08 
Volvo 97303 VCE WB101 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 06N, 17E, 21F 

TERMÉKLEÍRÁS 

A LUKOIL VERSO PLUS 3540 egy szintetikus, nagy 

teljesítményű univerzális váltóolaj, amit rendkívül hosszú 
olajcsere-időközökhöz fejlesztettek ki. A legújabb 
adalékanyag-technológia és a szintetikus bázisolajok 
innovatív kombinációja tartósan biztosítja a hajtóművek 
lehető legjobb védelmét. 
A LUKOIL VERSO PLUS 3540 az alábbi jellemzőkkel 

bír: 
 

 A vezető OEM-gyártók legújabb 
követelményeinek megfelelően fejlesztették ki - 
különösen CVT-sebességváltókhoz. 
 

 Az optimális SAE (J300) 10W-30 viszkozitás-
hőmérséklet viszony biztosítja a sebességváltó 
és a hidraulika lehető leggyorsabb és 
legpontosabb reagálását, különösen az indítási 
fázisban. 

   

 A speciális, súrlódásmódosító adalékok 
biztosítják a nedvesfékek tökéletes teljesítményét 
a lehető legalacsonyabb fékezési zaj mellett.  
 

 A legújabb adalékanyag-technológia garantálja a 
lehető legjobb oxidációs és öregedési ellenállást, 
és lehetővé teszi a lehető leghosszabb olajcsere-
időközök használatát. 

 

 Meghaladja a (CNH) Case-New Holland 
specifikációjának szigorú követelményeit, vagy 
megfelel azoknak  

            MAT 3540 
 

 Kiválóan alkalmas hidraulikus rendszerekhez és 
segédhajtásokhoz 

 
ALKALMAZÁS 

A LUKOIL VERSO PLUS 3540 egy prémium univerzális 

váltóolaj, amelyet kifejezetten a vezető OEM-gyártók 
sebességváltóiban, nyomatékváltóiban, hidraulikus 
rendszereiben és nedvesfékeiben való használatra 
fejlesztettek ki. A gyártó utasításainak megfelelően, 
hosszabb olajcsere-időközökkel használható. 
 
A LUKOIL VERSO PLUS 3540 olajat speciálisan az 

alábbiakhoz fejlesztették ki: 

 Hosszú távú használat CNH traktorváltókban, 
amelyek a MAT 3540 szerinti univerzális 
váltóolajat igényelnek. 
 

 Számos más, nagy igénybevételnek kitett 
hajtóműegység mezőgazdasági és építőipari 
gépekben, ahol az API GL-4 szabványnak 
megfelelő UTTO-kenőanyagra van szükség SAE 
(J300) 10W-30 vagy SAE (J306) 75W-80 
viszkozitási osztályú kenőanyaggal kombinálva.  
 

A  LUKOIL VERSO PLUS 3540 speciális összetétele 

miatt nem keverhető más UTTO-váltóolajokkal. A 
rendszerben maradó maradványok azonban 
ártalmatlanok, ha az olajcsere a gyártó utasításainak 
megfelelően történik.  
 
A LUKOIL VERSO PLUS 3540 nem használható 

motorolajként. 
 
 
Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki 
adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói 
kézikönyvében. 
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TIPIKUS TESZTADATOK   

Jellemző Mértékegység Tesztmódszer LUKOIL VERSO PLUS 3540 

Sűrűség @ 15°С kg/m3 DIN 51757 868 

Lobbanáspont (COC) °C ISO 2592 ≥210 

Viszkozitási osztály --- SAE J300 10W-30 

Viszkozitási osztály --- SAE J306 75W-80 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 58 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 9,8 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 148 

Folyáspont °C DIN ISO 3016 ≤-33 

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az 

adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát. 

 

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS 

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva. 

 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi 

kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. 

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban: 

http://www.lukoil-lubricants.eu/ 
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