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UTTO LV
TRACTOR HYDRAULIC FLUID
Monikäyttöinen täyssynteettinen  UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil) 
hydrauliikka- ja vaihteistoöljy, joka sopii 
useimpien traktorien vaihteistoihin, 
perä– ja napavaihteisiin, sekä nostolaite-
hydrauliikka-käyttöihin. Näissä se takaa 
häiriöttömän toiminnan, niin vaihteisto- 
kuin hydrauliikkaöljynäkin. Öljy on tarkoi-
tettu toimimaan yhdessä märkäjarrujen, 
kitkalukkojen ja hydrostaattisten ohjaus-
ten kanssa ja sen ominaisuudet riittävät 
mainiosti myös raskaissa kuormituksissa 
olevien suurten työkoneiden akseleissa, 
tasauspyörästöissä ja planeettavaihteissa. 
MIDLAND UTTO LV 0W-30 Tractor Hydraulic 
Fluid –öljy kattaa ISO-luokitukset alueella 
ISO15, 22, 32, 46, 68 ja 100. Lisäksi vaihteis-
toöljynä se vastaa SAE Gear 75W-85W –öljyjä.
huom! MIDLAND UTTO LV Tractor Hydraulic 
Fluid –öljyä ei voi käyttää moottoreissa!

UTTO LV 
TRACTOR HYDRAULIC FLUID
Multi-functional fully synthetic UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil) 
developed for use in farm and industri-

use in transmissions, hydraulic 
systems and wet brakes. 

UTTO LV
TRACTOR HYDRAULIC FLUID
Mitmeotstarbeline täissünteetiline UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil) on 
hüdraulika ja käigukasti õli, mis sobib 
enamike traktorite ülekannetele, haagis-
tele ja rummudele, samuti tõsteseadel-
diste hüdraulikale. UTTO tagab nii käigu-
kasti kui ka hüdraulika tõrgeteta töö. 
MIDLAND UTTO LV 0W-30 TRACTOR 
HYDRAULIC FLUID vastab ISO-standar-
ditele ISO15, 22, 32, 46, 68 ja 100 ning 
SAE 75W-85W nõudmistele.
NB! MIDLAND UTTO LV TRACTOR 
HYDRAULIC FLUID õli ei saa kasutada 
mootoriõlina!

Monikäyttöinen täyssynteettinen hydrauliikka- ja vaihteistoöljy.
Fully synthetic multi-functional oil.
Mitmeotstarbeline täissünteetiline hüdraulika -ja käigukastiõli.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• monikäyttöinen öljy hydrauliikoille, vaihteistoille ja märkäjarruille
• varmistaa erinomaisen jarrujen toiminnan ja estää värinöitä
• erinomainen vedensietokyky ja suodatettavuus
• hyvä yhteensopivuus tiivistemateriaalien kanssa
• erinomainen kuumankesto ja hapettumissuoja
• erinomaiset kulumissuoja-, paineenkesto-, vaahtoamissuoja-, korroosiosuojaominaisuudet
• ylivoimaiset pumpattavuusominaisuudet mineraaliöljyihin verrattuna

vähentää polttoaineenkulutusta• 
• helppo vaihteensiirto kylmänäkin
  

Voidaan käyttää hydrauliikkaöljynä yleisesti silloin, kun suositellaan käytettäväksi HLP 46, 
HLP 68 tai HVLP 46 luokitusten öljyjä.

• 
• provides excellent control over brake chatter
• 
• excellent seal compatibility
• excellent resistance to high temperature thinning and oxidation
• excellent anti-wear, extreme pressure, anti-foam, anti-rust and anti-corrosion capabilites
• 
• reduces fuel consumption
• easy and trouble-free gear shifting even at low temperature 

Further recommended applications

Kasud
• multifunktsionaalne vedelik hüdraulikale, käigukastidele ja märgadele piduritele
• tagab suurepärase kontrolli piduri libisemise üle

suurepärane vee taluvus ja filtreeruvus• 
• suurepärane sobivus tihenditega
• suurepärane vastupanu kõrgest temperatuurist tingitud hõrenemisele ja oksüdeerumisele
• suurepärased kulumisvastased, äärmusliku rõhu, vahutamis-, rooste- ja korrodeerumisvastased omadused
• võrreldes mineraalõlidega on silmapaistev voolavus madalatel temperatuuridel
• vähendab kütusekulu
• sujuv ja probleemivaba käiguvahetus ka madalatel temperatuuridel
 

Sobib kasutamiseks ka hüdraulikaõlina kui spetsifikatsioonides on soovitatud HLP 46, HLP 68 või HVLP 46.
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Pakkaus Packaging Pakend

175 kg tynnyri (ca. 208 L) Drum of 175 kg (ca. 208 L) 175 kg tünn (ca. 208 L)

50 kg tynnyri ( ca. 59 L) Drum of 50 kg (ca. 59 L) 50 kg tünn (ca. 59 L)

Tyypilliset ominaisuudet Typical Properties Tüüpomadused

Viskositeetti cSt @ 40°C Viscosity cSt @ 40°C Viskoossus cSt @ 40°C 54

Viskositeetti cSt @ 100°C Viscosity cSt @ 100°C Viskoossus cSt @ 100°C 10.4

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Viskoossusindeks (VI) 186

Jähmepiste°C Pour Point °C Voolavuspunkt°C -42

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemispunkt°C 220

Ominaispaino kg/L Gravity kg/L Erikaal kg/L 0.843

MS 1207 (Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, 
MAT3525 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D
John Deere JDM J20C, J20D • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
Renault • Valtra G2-08 • Volvo VCE WB 101 • ZF TE-ML-03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F
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