
 

Ngày cập nhật: 01/09/2022 

MULTITRAC 
SAE 10W30 

MULTITRAC là dầu truyền động đa năng cao cấp (UTTO) được sản xuất từ dầu gốc chất 

lượng cao cùng hệ phụ gia tiên tiến, đáp ứng nhu cầu làm việc với cường độ cao của các 

hệ thống truyền động, thủy lực, phanh, ly hợp của các máy móc thiết bị nông nghiệp, lâm 

nghiệp, xe đẩy, xe kéo,… 

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM: 

- Tối ưu hiệu suất làm việc của bộ ly hợp, phanh ướt, thủ lực,… 

- Ổn định nhiệt, chống oxy hóa tốt, hạn chế tạo cặn ngăn tắt nghẽn đường ống, kéo 

dài chu kì sử dụng. 

- Chống gỉ sét, chống ăn mòn cao, giúp tăng tuổi thọ thiết bị. 

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG: 

- Case New Holland MAT 3505, 

MAT 3540 

- AGCO Massey-Ferguson M-1145, 

White Q-1826 

- Volvo VCE 1273.03, WB-101, WB-

102 

- Kubota UDT, Super UDT, Super UDT2 

- Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 

- Eaton Vickers 

- Allison C-4 

- API GL-4 

- Caterpillar TO-2

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Độ nhớt động học ở 100oC D445 9.3-<12.5 

Chỉ số độ nhớt D2270 Min 120 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (oC) D92 Min 210 

Ăn mòn tấm đồng (100oC/3h). D130 Loại 1 

Độ tạo bọt (ml) D892 Max 50/0 

ỨNG DỤNG: 

MULTITRAC được khuyến cáo sử dụng trong hệ thống truyền động bánh răng, cầu 

sau, hệ thống phanh ướt, thủy lực, hộp số của máy cày, máy gặt đập, máy kéo, … của 

các hãng như Kubota, Caterpillar,… 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 


