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ATV Farmer Oil 15W-40

Beschrijving

ATV Farm Oil 15W-40 is een modern smeermiddel. Premium kwaliteit basisolie gecombineerd met zorgvuldig geselecteerde additieven 
zorgen voor de volgende eigenschappen:

Biedt het hele jaar door bescherming, met name bij een zilt milieu en een hoge luchtvochtigheid
Uitstekende bindingseigenschappen
Gaat de vorming van sludge tegen
Sterke anti-slijtage-eigenschappen
Goede anti-schuimwerking
Laag sulfaatasgehalte ATV Farm Oil 15W-40 is geschikt voor moderne boerderijquads met geïntegreerde versnellingsbak en 
automatische koppeling. Verlengde verversingsintervallen zijn mogelijk. Zie hiervoor de fabrikantspecificaties.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend 
producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt 
tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology! 

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product. 

Specificaties

ACEA E7

API CH-4/SJ

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,872

Viscositeit -20 °C, mPa.s 5700

Viscositeit -15 °C, mPa.s 3000

Viscositeit 40 °C, mm²/s 106,40

Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,50

Viscositeitindex 140

Vlampunt COC, °C 216

Vloeipunt, °C -33

Total Base Number, mgKOH/g 11,1

Sulfaatasgehalte, % 1,43

Molybdeen, mg/kg 39

Beschikbare verpakkingen

70522
1 L flacon

70024
4 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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