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Typiska egenskaper:

•	Täthet 1068 kg/m3, 20 °C
•	Kokpunkt 160 °C  ASTM D1120
•	Alkalinitetsreserv 6,2 ml  ASTM D1121
•	Brytningsindex 1,385  ASTM D1218
•	pH 8,6  ASTM D1287
•	Frysskydd –40 °C
•	Färg Orange-röd

Applikationer:

AGCO Coolant Ready är lämplig för användning i tunga  
fordon och arbetsmaskiner med hänsyn till motortill ver  - 
karnas krav. Kontrollera produktens lämplighet i manualen. 
Det rekommenderas inte att blanda produkten med andra 
kylarvätskor. Undantag: Valtra Coolant och AGCO Coolant 
Ready är sinsemellan blandbara.

AGCO Coolant Ready är en färdigt att användas kylarvätska;  
inget vatten bör tillsättas. Det är viktigt att använda destille-
rat vatten då man gör en färdig att användas glykol/vatten 
kylarvätska. Med AGCO Coolant Ready kan du vara säker  
på att vattnet som använts är av mycket hög kvalitet och att 
blandningsförhållandet är rätt.

Special egenskaper och fördelar:

•	Organisk syrateknik (OAT)
•	Silikatfri
•	Utmärkt frysskydd
•	Utmärkt korrosionsskydd
•	Utmärkt skydd mot kavitation 
•	Förbättrad värmeöverföring

AGCO Coolant Ready Ready är en etylenglykol base-
rad long life kylarvätska färdig att användas. Den  
uppfyller kraven från flera tillverkare och ger utmärkt 
skydd för motorn och kylarsystemet. Breda fältförsök 
har visat dräneringsintervall upp till 650 000 km / 
8 000 timmar på lastbilar eller bussar.

Avancerad additivteknologi baserad på organiska  
syror (OAT) ger långvarigt skydd mot korrosion. För-

bättrad värmeöverföringsförmåga, frysskydd och hög 
kokpunkt skyddar motorn i både låga och höga  
temperaturer. Kylarvätskan innehåller inte fosfater,  
silikater eller nitriter.

Utmärkt skydd mot kavitation. Modern additiv-
teknologi ger korrosionsskydd av högsta kvalitet för 
alla motormetaller, inklusive aluminium och järnlege-
ringar och mycket bra skydd mot kavitationskorrosion.

Multi-fordons long life kylarvätska färdig att användas

Lämplig för användning:

AGCO
•	AGCO	Power	-motorer
•	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 nitritfri
•	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

Klassifikationer
•	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

Tillverkare:  
AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 20 45 501


