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Λιπαντικά AMBRA
για New Holland

Συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων

Τα σωστά λιπαντικά σώζουν
εργατοώρες και κεφάλαιο
Λίγες σταγόνες λάδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά ώστε τρακτέρ και
βαμβακοσυλλεκτικές να κρατάνε αποδόσεις σαν την πρώτη μέρα λειτουργίας
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για αγρότες και επαγγελματίες εργολήπτες, η υψηλή απόδοση των λιπαντικών μεταφράζεται σε πολλά δυνητικά πλεονεκτήματα: βελτίωση της
λειτουργικότητας των μηχανημάτων,
μείωση του κόστους συντήρησης, μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών λιπαντικού και προστασία του εξοπλισμού
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την άριστη διατήρηση του επενδυμένου κεφαλαίου
σε εξοπλισμό λειτουργίας.
Ως εκ τούτου, σε διάφορα τμήματα των μηχανημάτων σε τρακτέρ και
βαμβακοσυλλεκτικές, επιβάλλονται
φροντίδες συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και φυσικά με τα κατάλληλα λιπαντικά για κάθε μηχανικό μέρος που καλύπτουν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού σας. Για
παράδειγμα η λίπανση του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο λάδι το οποίο να μπορεί να αντέχει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ένα συνηθισμένο λάδι, και

να επιλέγεται ανάλογα με την τεχνολογία ρύπων.
Αυτό είναι κρίσιμο για την αποφυγή της υπερθέρμανσης και της φθοράς των κινητήρων. Επιπλέον, άλλου
είδους λάδι χρειάζεται για το πρώτο
διάστημα συντήρησης του κινητήρα,
κατά τη διάρκεια της ζωτικής περιόδου στρωσίματος νέων, ανακατασκευασμένων ή επισκευασμένων κινητήρων. Επίσης, υπάρχουν λάδια ειδικά
σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα
κιβώτια ταχυτήτων, τους υγρούς συμπλέκτες, τα υγρά φρένα και τα υδραυλικά συστήματα. Όσον αφορά
ειδικότερα τα κιβώτια CVT (συνεχώς
μεταβαλλόμενων σχέσεων) που γίνο-

Κινητήρας
Η λίπανση του κινητήρα θα
πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο λάδι το οποίο να μπορεί
να αντέχει πολύ υψηλότερες
θερμοκρασίες

νται με τον καιρό όλο και πιο δημοφιλή, είναι σημαντικό το λιπαντικό
που χρησιμοποιείται να έχει συντελεστή τριβής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο τύπο. Μερικές από τις φροντίδες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη σε τακτά διαστήματα όσον αφορά τη συντήρηση των αγροτικών
μηχανημάτων είναι:
Ημερήσια συντήρηση: Συμπλέκτης. Λίπανση (γρασάρισμα) ωστικού
τριβέα, αρθρώσεων και ποδομοχλού.
Σύστημα διεύθυνσης. Λίπανση (γρασάρισμα) σ’ όλα τα σημεία λίπανσης
του συστήματος. Πισινοί τροχοί. Λίπανση των τριβέων στα ημιαξόνια.
Αντλία νερού: Λίπανση
Εβδομαδιαία συντήρηση: Ανεμιστήρας: Γρασάρισμα στους τριβείς του άξονα. Μανιατό (αν υπάρχει). Λάδωμα καστάνιας κι ένσφαιρων τριβέων. Δυναμό: Λάδωμα άξονα. Μηχανισμός υδραυλικής ανύψωσης: Έλεγχος στάθμης λαδιού –
συμπλήρωση.

Όταν η έρευνα και η χρήση αποκλειστικών
τεχνολογιών, ενώνονται για την ανάπτυξη λιπαντικών,
το αποτέλεσμα θα είναι η τελευταία λέξη της
τεχνολογίας. Και φυσικά, αν η Petronas βρίσκεται
πίσω από τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη
διάθεση, τότε τα προϊόντα αναπόφευκτα θα είναι
μοναδικά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση.
Τα προϊόντα της σειράς AMBRA που έχει σχεδιάσει η
Petronas χρησιμοποιούνται από το πρώτο
εργοστασιακό γέμισμα. Προτείνονται από το
εγχειρίδιο του κατασκευαστή και ανταποκρίνονται σε
όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της New Holland και
προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.
Η New Holland έχει επιλέξει τα λιπαντικά AMBRA
γιατί βελτιστοποιούν την απόδοση όλων των
μηχανημάτων και των μηχανικών μερών τους
(κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικά, συστήματα
ψύξης), επιπλέον επιδρούν αποτελεσματικά
αυξάνοντας τις ώρες συντήρησης του οχήματος. Με
άλλα λόγια, αυτοί που επιλέγουν τα προϊόντα AMBRA
αυξάνουν την παραγωγή τους και προστατεύουν με
τον καλύτερο τρόπο την επένδυσή τους. Τα UNITEK
10W-40 είναι λιπαντικά συνθετικής βάσης, για
κινητήρες χαμηλών εκπομπών ρύπων, νέας γενιάς
της New Holland. Το AMBRA UNITEK
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς του
TIER IV, το οποίο επιβάλλει αυστηρές μειώσεις στα
όρια των εκπομπών, όπως και το TIER IV A αλλά και
το πιο πρόσφατο TIER IV B. Λόγω των ειδικών
προσθετικών, βελτιώνει την προστασία του DPF,
Φίλτρου Μικροσωματιδίων Diesel. Διατηρώντας την
υψηλή αποτελεσματικότητα και αυξάνοντας τη
διάρκεια. Η New Holland έχει παραχωρήσει στο
AMBRA UNITEK την προδιαγραφή MAT 3521.
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές: • SAE 10W40 • MAT 3521 • API CJ-4 • ACEA E9/E7 • MBApproval 228.31 • CUMMINS CES 20081 • Cat
ECF-3 / ECF-2 / ECF-1.
Τα λιπαντικά AMBRA διαθέτει στην ελληνική αγορά η
εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.
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Πλήρης γκάμα
λιπαντικών ειδικά
για τα John Deere
Η Agrotech SA προσφέρει επιλογές για όλα
τα μηχανικά τμήματα που απαιτούν φροντίδα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
kontonis@agronews.gr

Τα μηχανήματα και τα λιπαντικά είναι αλληλένδετα, αναφέρει
η John Deere, που προσφέρει λιπαντικά που ικανοποιούν γεωργικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, το λάδι
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί τόσο για
κινητήρες Φάσης III B χαμηλών εκπομπών, όσο και για κινητήρες επόμενης γενιάς Τελικής βαθμίδας
4/Φάσης IV. Επίσης, είναι το μόνο
λάδι με το οποίο τα μηχανήματα
της John Deere λειτουργούν ομαλά για έως και 500 ώρες.
Σημειώνεται εδώ πως το λάδι
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί να μειώνει τα ιζήματα στα πιστόνια σε
πιο θερμές συνθήκες σε ανώμαλο έδαφος έτσι ώστε ο κινητήρας
να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από την άλλη για όποιον ψάχνει ένα αποδοτικό λάδι κινητή-

ρα, κανονικών διαστημάτων αλλαγής, τότε το Torq-Gard είναι μια
εξαιρετική επιλογή. Το λάδι αυτό
προστατεύει τους τετράχρονους
πετρελαιοκινητήρες 24 ώρες την
ημέρα, όλο το χρόνο (δεν ενδείκνυται για κινητήρες Φάσης III B
ή ανώτερης). Επιπλέον, είναι ιδανικό για ευρύ φάσμα εφαρμογών
σε ζεστές ή κρύες καιρικές συνθήκες με μέγιστα διαστήματα αλλαγής 250 ωρών.
Επίσης το Torq-Gard μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυτήτων για τα οποία συνιστάται λάδι κινητήρα. Για το πρώτο διάστημα συντήρησης σε πετρελαιοκινητήρες η John Deere προσφέρει
το Break-In Plus που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας ενός πετρελαιοκινητήρα. Διασφαλίζει μέγιστη προστασία και καθαρότητα για την περίοδο αυτή – και τα δύο είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή και την
απόδοση του κινητήρα σας.

Τα λιπαντικά John Deere προστατεύουν τα μηχανήματα και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Για το υδραυλικό σύστημα και το
κιβώτιο ταχυτήτων, η John Deere
δίνει την επιλογή του Hy-Gard. Αυτό το τεχνολογικά εξελιγμένο λάδι παρέχει συγκεκριμένα ομαλή
απόδοση σε μεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας για: Κιβώτια
ταχυτήτων και διαφορικά με εμβαπτισμένα «υγρά» φρένα, κιβώτια ταχυτήτων με υδραυλικά φρένα, κιβώτια ταχυτήτων με δευτερεύοντα υδραυλικά συστήματα
και υδραυλικά συστήματα μετάδοσης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι διατίθενται παράλληλα τα λάδια Bio Hy- Gard II και HyGard χαμηλού ιξώδους αλλά και

το Extreme-Gard, ένα λάδι πολύ
υψηλής πίεσης για κιβώτια ταχυτήτων τρακτέρ.

Γνήσια ανταλλακτικά John
Deere από την Agrotech SA
Κατά την κρίσιμη παραγωγική
σεζόν, μπορεί να προκληθούν διάφορες βλάβες στο μηχάνημα που
μπορεί να σταματήσουν την λειτουργία του στο χωράφι. Έτσι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών είναι σημαντική. Η Agrotech S.A. και
η Agroparts S.A., πιστές στο όραμά
τους για την παροχή αξιόπιστων λύσεων, συνεχίζουν για περισσότερο
από 30 χρόνια να είναι κάθε μέρα

δίπλα στο πλευρό του Έλληνα αγρότη. Τουλάχιστον το 92% των ανταλλακτικών που μπορεί να χρειαστεί
βρίσκεται σε απόθεμα στις αποθήκες της εταιρείας. Όλα τα ανταλλακτικά στεγάζονται στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις της που καταλαμβάνουν 6.ΟΟΟ τ.μ με περισσότερους
από 50 εργαζόμενους.
Σε αυτές βρίσκονται πάνω από
200.000 κωδικοί σε απόθεμα, ενώ εάν δεν υπάρχει απόθεμα για
οποιοδήποτε τύπο μηχανήματος
ενδιαφέρεται ο πελάτης ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας. Εάν
μπορούν, θα βρίσκονται στο χώρο
του πελάτη μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Μακροζωία και αδιάκοπη λειτουργία στα
μηχανήματα με τα Petronas Arbor & Αkros
Όλοι όσοι εργάζονται σκληρά στον
γεωργικό ή κατασκευαστικό τομέα, γνωρίζουν ότι τα μηχανήματα είναι ζωτικής σημασίας για τις
εργασίες τους.
Τα μηχανήματα χρειάζονται την
καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών
για μακροζωία, δεδομένου ότι εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Συνεπώς η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί
η αδιάκοπη και αποτελεσματική
εργασία τους.
Μετά την πολυετή συνεργασία
με το εργοστάσιο της Petronas και
την αποκλειστική εισαγωγή της
σειράς λιπαντικών Akros, η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., θα διαθέτει στο δίκτυο συνεργατών της και
την σειρά λιπαντικά Arbor.

Τα λιπαντικά Petronas Arbor είναι κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά, ειδικά για γεωργικά και δομικά
μηχανήματα, τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής για
το μηχάνημα. Στην Arbor, θα βρείτε λιπαντικά κατάλληλα για όλους
τους τύπους πετρελαιοκινητήρων

υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων κινητήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών με συστήματα
ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες DPF, SCR,
DOC και EGR. Την σειρά εμπλουτίζουν κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά για κιβώτια ταχυτήτων, τελικές μεταδόσεις κίνησης και υδραυλικά συστήματα.
Η εταιρεία «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά SDF,
Petronas Akros και Petronas Arbor.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.demeter.gr για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα λιπαντικά και το δίκτυο συνεργατών
της εταιρείας.

