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Tyypilliset analyysiarvot:

•	Tiheys 1068 kg/m3, 20 °C
•	Kiehumispiste 160 °C  ASTM D1120
•	Emäsvaraus 6,2 ml  ASTM D1121
•	Taitekerroin 1,385  ASTM D1218
•	pH 8,6  ASTM D1287
•	Jäätymissuoja –40 °C
•	Väri Oranssi-punainen

Sovellukset:

AGCO Coolant Ready soveltuu käytettäväksi raskaisiin 
ajoneuvoihin ja työkoneisiin moottorinvalmistajien vaati-
musten mukaisesti. Tarkista tuotteen sopivuus käyttö-
oppaasta. Tuotetta ei ole suositeltavaa sekoittaa muihin 
jäähdytinnesteisiin. Poikkeuksena Valtra Coolant, joka on 
sekoituskelpoinen AGCO Coolant Readyn kanssa.

AGCO Coolant Ready on käyttövalmis jäähdytinneste; 
vettä ei pidä lisätä. Käyttövalmiin glykoli/vesi jäähdytin-
nesteen valmistuksessa on tärkeää käyttää tislattua 
vettä. AGCO Coolant Ready -sovelluksella voit olla varma, 
että käytetty vesi on erittäin korkealaatuista ja että  
sekoitussuhde on oikea.

Erityisominaisuudet ja edut:

•	Orgaanisen hapon tekniikka (OAT)
•	Silikaatti vapaa
•	Erinomainen jäätymissuoja
•	Erinomainen korroosiosuojaus
•	Erinomainen suoja kavitaatiota vastaan
•	Parempi lämmönsiirto

AGCO Coolant Ready on etyleeniglykolipohjainen 
long life käyttövalmis jäähdytinneste. Se täyttää  
useiden valmistajien vaatimukset ja tarjoaa erin-
omaisen suojan moottorille ja jäähdyttimelle. Laajat 
kenttäkokeet ovat osoittaneet kuorma-autojen  
tai linja-autojen jäähdytinnesteen vaihtoväli jopa  
650 000 km / 8 000 tuntia.

Orgaanisiin happoihin (OAT) perustuva edistyk-
sellinen lisäaineteknologia tarjoaa pitkäaikaisen 
suojan korroosiota vastaan. Parempi lämmönsiirto-

kyky, jäätymissuoja ja korkea kiehumispiste suojaavat 
moottoria sekä matalissa että korkeissa lämpötilois-
sa. Jäähdytinneste ei sisällä fosfaatteja, silikaatteja 
tai nitriittejä.

Erinomainen suoja kavitaatiota vastaan. Moderni  
lisäaineteknologia tarjoaa korkealaatuisen korroosio-
suojan kaikille moottoreille, mukaan lukien alumiini  
ja rautaseokset, sekä erittäin hyvän suojan kavitaa-
tio  korroosiota vastaan.

Käyttövalmis long life monimerkkijäähdytinneste

Soveltuu käytettäväksi:

AGCO
•	AGCO Power -moottorit
•	Fendt
•	Massey Ferguson
•	Valtra

Caterpillar
•	GCM34
•	0199-99-2091/12

Claas
CNH MAT3624
Cummins
•	CES 14439
•	CES 14603

Deutz DQC CB-14
John Deere JDM H5
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)

Liebherr MD1-36-130
MAN
•	324 Typ SNF
•	CW MAN 175D
•	CW nitriittivapaa
•	CW 28 33
•	D36 5600

Mercedes-Benz
•	MB 325.3
•	MB 326.3

MIL
•	BT-PS-606 A
•	DCSEA 615/C
•	E/L-1415b
•	FSD 8704

Mitsubishi MHI
MTU MTL 5048
NATO S-759

Luokitukset
•	ASTM D3306 Type III
•	ASTM D4656
•	ASTM D4985
•	ASTM D6210 Type III-FF
•	BS 6580
•	NFR 15-601
•	FVV Heft R443
•	KS M 2142
•	SAE J1034
•	Önorm V5123

UNE 26-361-88/1
Volvo VCS
Wärtsilä
•	DLP799861
•	32-9011

Yanmar

Valmistuttaja:  
AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
44200 Suolahti
Puh. 020 45 501


