
 
 

 

DS AGRI SYNT 
10W-40 

 
Óleo multifuncional Technosynthèse 
Equipamento agrícola 

 
UTILIZAÇÕES 

 
Óleo multifuncional reforçado por uma base de síntese "Technosynthese®". 
Cumpre os requisitos de desempenho mais recentes dos fabricantes de equipamento agrícola, motores 
a diesel atmosféricos e turbocomprimidos e a gasolina, transmissões mecânicas, travões e 
embraiagens molhados e circuitos hidráulicos. 
A aconselhar para todos os equipamentos recentes ou que trabalham de forma intensiva: JOHN 
DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, 
DEUTZ, etc. 

 
PRESTAÇÕES 

 
MOTOR SAE 10W-40. 
NÍVEIS DE API CF-4 / SF – API CH-4 / ACEA E5 (controlo de fuligem)  
DESEMPENHO MB page 227.1 
 

TRANSMISSÕES SAE 80W-90.  
NORMAS API GL-4. 
ESPECIFICAÇÕES / GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2 - ZF TE.ML.06B/06C/07B.  
NÍVEIS DE NEW HOLLAND / FORD M2C 159 B – FORD 30/40 
DESEMPENHO JOHN DEERE JDM 27 - MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 
 

HIDRÁULICA NORMA AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100. 
 

- Novo desempenho API CF-4: proteção e longevidade dos motores graças a uma redução dos 
depósitos nas golas dos segmentos dos pistões. 

- Novo desempenho API CH-4/ACEA E5: poder dispersante muito elevado, diminuição da formação 
de fuligem e dos riscos de obstrução dos filtros durante a totalidade do intervalo de mudança. Boa 
proteção contra o desgaste das camisas por polimento. 

- Grau 10W-40 Technosynthèse: facilita o arranque a frio dos motores e o acionamento dos circuitos 
hidráulicos, proteção antidesgaste e controlo da volatilidade. 

- Um único produto para o motor/transmissões (caixas e eixos)/travões molhados/hidráulica para 
evitar os erros de recomendação e de utilização (mistura de óleos). 

 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 

 
Mudanças: segundo a recomendação e a adaptar segundo a sua própria utilização. 

 

PROPRIEDADES 
 
Densidade a 20 °C (59 °F) 

 
 
 

ASTM D1298 

 
 
 

0,875 
Viscosidade a 40 °C (104 °F) ASTM D445 94,1 mm²/s 
Viscosidade a 100 °C (212 °F) ASTM D445 14,4 mm²/s 
Índice de viscosidade VIE ASTM D2270 149 
Ponto de inflamação ASTM D92 226 °C/438 °F 
Ponto de fluidez ASTM D97 -36 °C/-33 °F 
TBN ASTM D2896 11,3 mg KOH/g 
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