
Shell Donax TD                  

Nagyteljesítményű traktor-hajtómű olaj 
A Shell Donax TD kiváló minőségű univerzális traktor hajtómű olaj (UTTO), amelyet az erőátviteli 
rendszerekhez, hidraulikákhoz, nedves fékekhez, valamint a mezőgazdasági-és építőgépekhez tartozó 
segédgépekhez alakítottak ki. A Donax TD olajokat elismerik a vezető mezőgazdasági gépgyártók, a 
legtöbb korszerű géphez alkalmazható.  
 
 

Alkalmazási területe 
 

� Mezőgazdasági traktor – erőátviteli 
rendszerek 
A Donax TD olajokat a vezető traktor-ill. 
hajtómű gyártók, így a John Deere, Massey 
Ferguson, Ford – New Holland és GM Allison 
legújabb követelményeinek megfelelő 
tulajdonságokkal fejlesztették ki.  

� Hidraulikus rendszerek 
A Donax TD ideálisan alkalmazható a traktorok 
és a segédgépek hidraulikáiban. A Donax TD 
formulát speciálisan összeválogatott adalékok és 
kiemelkedően jó minőségű bázisolajok alkotják, 
így biztosítva a jó alacsony hőmérsékleti 
folyékonyságot és a kopás elleni védelmet.   
 

� Nedves fékek 
A Donax TD-ben speciális súrlódás-módosító 
adalékok vannak, melyek minimális fék-  zaj 
mellett biztosítják a nedves fékek optimális 
teljesítményét. A Donax TD a legtöbb 
mezőgazdasági traktor nedves fék rendszeréhez 
és segédgépeihez ajánlott. 
 

Figyelem: Nem szabad  motorolajként használni!  
 

Tulajdonságok és előnyök 
 
� Kiemelkedő védőhatás 

A legkorszerűbb adalék technológiának 
köszönhető a kitűnő oxidáció gátló, kopás- gátló, 
habzás gátló tulajdonság, amelyek fokozott 
megbízhatóságot, csökkenő állásidőt, minimális 
költség szintet és maximális kihasználást 
eredményeznek. 
 

� Vezetési kényelem 
A Donax TD kitűnő alacsony hőmérsékleti 
folyékonysági jellemzői a hideg indítás 
körülményei között is jól kézben tartható 
hidraulikus teljesítményt és lágy sebesség- váltást 
tesznek lehetővé, A súrlódás módosító adalékok a 
nedves fékek sima, zajtalan működését 
biztosítják.    

 
� Gyártóművi elfogadások 

A Donax TD olajokat a gépgyártók egész sora 
vizsgálta és ajánlja. 
 

Teljesítményszint - specifikációk: 
 
API                                                API GL-4 
Ford New Holland                         M2C-134D 
                                               FNHA-2-D.201.00 
John Deere                                     JDM-J20C 
Massey-Ferguson            M1143 (csak a 10W-30) 
                                        M1135 (az 5W-30 
                                                       megfelel) 
Volvo                                              WB101 
ZF TE-ML                                      03E-05F 
Caterpillar                                      TO-2 
Komatsu                 egyes gyártmányokhoz ajánlott 
 
Ajánlások      
 
A Donax TD ajánlott a Case berendezésekhez, 
amelyekhez MS 1207 specifikációt írnak elő. 
 
A DONAX TD 5W-30 használható ha SAE J 
306 80W fokozatú olaj van ajánlva.  
 
A DONAX TD 10W-30 használható ha SAE J 
306 85W fokozatú olaj van ajánlva. 
 
A termék jelen leírásban nem említett 
felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön 
Shell képviselőjéhez fordulni. 
 
Egészségvédelem és 
biztonságtechnika 
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai 
útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap 
tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük 
szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez 
fordulni.  
 
Környezetvédelmi tanács 
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja 
le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy 
élővízbe önteni. 
 

 



 
 
 

A termékek műszaki jellemzői 

Shell Donax   TD   5W-30 10W-30 

SAE fokozat  SAE J 300 5W-30 10W-30 

Viszkozitás ISO 3104   

                      40 °C  mm2/s   55,5 70,4 

                    100 °C mm2/s    9,5 11,2 

 Viszkozitási index  ISO  2909 156 151 

Sűrűség   15  °C kg/m3  ISO  12185 882 884 

Lobbanáspont  °C (COC)  ISO  2592 205 220 

Dermedéspont    °C  ISO  3016 -39 -42 

 
A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben  
is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges. 
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