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IP GEO Pontiax TG  

 
 

ОПИСАНИЕ  

Многофункционален смазочен продукт преформулиран за да отговаря на новите изисквания 
към смазването в машините използвани в сектор селско стопанство. Специално синтезиран 
да задоволи комплексните и строги изисквания на различните работни възли по тракторите, 
селскостопанските машини и земекопната(строителна) техника от последно поколение, 
опериращи при тежки експлоатационни условия като : силови трансмисии, хидромотори, 
преобразуватели на въртящ момент (хидротрансформатори), хидродинамични трансмисии и 
съединители, диференциали, редуктори и др. IP Geo Pontiax TG е авангарден смазочен 
продукт, формулиран от парафинови минерални базови масла, дълбоко рафинирани чрез 
разтворител и пакет присадки от най-ново поколение за да гарантират E.P. характеристики, 
противоизносни и антипенни свойства, устойчивост на пенообразуване и защита при триене 
като в същото време е прибавена нова присадка, модификатор на коефициента на триене, за 
да се подобрят „antistick & slip”и “anti-squawk” характеристиките на смазочния продукт. 
 
 
СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА  

Ключовите характеристики на IP Geo Pontiax TG, които следва да се отбележат са : 

 Повишени „antistick & slip” свойства, гарантирани на смазочния продукт от оптималният 
баланс на характеристиките при триене с помощта на специфични добавки 
(модификатори на триенето), които поддържат непроменена във времето стабилността 
на коефициента на триене на продукта, гарантирайки максимална защита на 
фрикционните дискове от прегряване и от образуване на утайки, които могат да 
повлияят на ефективността с течение на времето, също така осигурявайки постепен и 
прогресивен натиск, без резки приплъзвания на съединителя в маслена баня и силовата 
трансмисия, ограничавайки износването и елиминирайки шума и вибрациите (така 
наречения stick-slip феномен). За спирачките в маслена баня, новата формула гарантира 
максимална ефективност на смазване при спиране, при пълна липса на шум и вибрации 
(squawk). Обикновенно така наречения „squawk” феномен е причината за поява на 
вибрации при спиране съпроводено с намаляване на скоростта поне на половина и/или 
малко преди пълното спиране на превозното средство. 
 

 Повишени противоизносни свойства, за да се гарантира максимална защита от 
износване при работа на зъбните предавки в трансмисията (като крайни редуктори, 
диференциали и др.) в условия на високи натоварвания и работа на ниска предавка.   
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 Повишена термична/оксидативна стабилност за да се гарантира възможно най-добра 
устойчивост на окисление при високи работни температури. 
 

 Добра течливост на студено и ниска точка на замръзване за да се намали до минимум 
загубата на мощност, за по-добра работа на хидравличната система и за да се гарантира 
оптимално смазване при студен старт и при работа в условия на ниски външни 
температури. 
 

 Повишен вискозен индекс (минимални разлики във вискозитета при температурни 
колебания) за да се оптимизира работата на хидравличното управление при всякакви 
температурни условия. 
 

 Отлични антикорозионни, антипенни свойства и защита от ръжда за пълна защита на 
материалите от черни и цветни метали. 
 

 Напълно съвместим с всичко гарнитури и уплътнения нормално използвани по 
трансмисии и хидравлични системи в селскостопанска техника 
 

 Вискозометричният клас SAE 80W позволява безпроблемната целогодишна употреба на 
смазочния продукт. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

IP Geo Pontiax TG е формулиран изключително за смазване в тежконатоварени трансмисии 
като: „спирачки и/или съединители в маслена баня” и следните работни възли в 
селскостопански трактори и земекопна(строителна) техника (багери, булдозери): 

 Стандартни скоростни кутии, Power-Shift трансмисии, трансмисии със задно предаване и 
спирачки с дискове в малсена баня, понижаващи редуктори, прави зъбни предавки, 
диференциали, хидравлични системи, механични предавки, хидростатични предавки и 
серво-усилватели, главен съединител, многодискови съединители на силови 
трансмисии, ходови ролки и др. 

 Препоръчва се за употреба като универсален смазочен продукт за трактори за които 
Конструкторът е предвидил отделни смазочни системи за двигателя и за работните 
възли в трансмисията, особенно в случаите когато предавките в трансмисията, 
спирачките и съединителите в маслена баня и хидравличната система се 
захранват/смазват от един и същи резервар за смазочен продукт. 

 Може да се използва за смяна на масло и доливане във всички типове трактори, 
селскостопанска и индустриална техника от различни марки и с различна мощност, за 
които се препоръчва универсално масло от клас U.T.T.O. Universal Tractor Transmission 
Oil 
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Конструкции 

Приложения 
Стандартни 
скоростни 

кутии 

Съединители 
на маслена 

баня 

Диференциали 
със спирачки на 

маслена баня 

Редуктори 
прави/понижаващи 

Хидравлични 
системи 

Серво 
усилватели 

ALLISON • • • • • • 

CASE INTERNETIONAL • • • • • • 

DEUTZ FAHR • • • • • • 

FENDT • • • • • • 

FIAT AGRI • • • • • • 

NEW HOLLAND FORD • • • • • • 

JOHN DEERE • • • • • • 

LAMBORGHINI • • • • • • 

LANDINI • • • • • • 

MASSEY FERGUSSON • • • • • • 

RENAULT CLAAS • • • • • • 

SAME • • • • • • 

VOLVO • • • • • • 

• Продукт подходящ за това приложение предвидено от Конструктора. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Отговаря на спецификациите, изисквани от API (Американски петролен институт) по 
отношение на трансмисионните масла, класифициран е : 

- API GL-4 Low Speed/High Torque 

Надвишава спецификациите за качество и производителност на големите международни 
производители : 

- Caterpillar TO-2 
- CASE International MS 1204/1206/1207/1209 
- CASE NewHolland CNH MAT3510/3525/3526 
- Allison Fluid Type C-4 
- IHC B-5 International Harvester 
- Ford FNHA-2-C-200/C201/M2CA-C 
- Ford M2C-41/43/48-B/48-C/53-A/53-B/77A/92A/142A/143/159A/86-A/B/134-A/D 
- John Deere JDM J20A/B/C/D 
- Massey Ferguson M1135/1138/M1141/M1143/M1145 
- White Q-1826 
- Flat Hesston AF-87 
- Volvo WB-101 
- JCMASHK P-041/042 
- Sperry-Vickers/Eaton I-286-S/M-2950-S 
- Steiger HTF (SEMS 17001) 
- Kubota UDT 
- Renk Doromat 87.3.874 A/B 
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ИНТЕРВАЛ ЗА СМЯНА НА МАСЛО  

Според препоръчаното от Производителя. 
 
 
ИНДИКАТИВНИ СРЕДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Характеристики Метод Стойност 

Класификация по SAE (реф. моторно масло)  10W/30 

Класификация по SAE (реф. трансмисионно масло)  80W 

Плътност при 15°C, kg/lt ASTM D 4052 0,875 

Вискозитет кинематичен при 40°C, mm²/s ASTM D 445 60,0 

Вискозитет кинематичен при 100°C, mm²/s ASTM D 445 9,5 

Вискозен индекс ASTM D 2270 130 

Точка на възпламеняване C.O.C., °C ASTM D 92 246 

Точка на замръзване, °C ASTM D 97 -33 

Динамичен вискозитет Brookfield при -20°C, cP ASTM D 2983 < 5 500 

Динамичен вискозитет Brookfield при -30°C, cP ASTM D 2983 < 70 000 

Корозия на мед (3h при 150°C) ASTM D 130 1a 
 

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 
 


