
UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) 

TEXACO® 1000 THF

OLEJE 
TEXACO

WIELOFUNKCYJNE
PRZECIWZUŻYCIOWE
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Niezawodność marki 
Chevron  
Program RBL™ świadczy 
o naszym zaangażowaniu 
we wsparcie biznesowe 
i niezawodność – wiedza 
fachowa Chevron w zakresie 
smarowania w połączeniu 
z produktami najwyższej 
jakości i dostosowywanym 
indywidualnie programem 
serwisowym składają się na 
wsparcie Państwa firmy: Run 
Better Longer (lepsze i dłuższe 
działanie).

Doskonała ochrona podczas prac 
polowych
Przedstawiamy Texaco 1000 THF, wysokiej jakości 
wielofunkcyjny olej hydrauliczny do ciągników rolniczych, 
przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów, 
przekładniach głównych, hamulcach mokrych i układach 
hydraulicznych ciągników rolniczych i innych maszyn 
wyposażonych we wspólny zbiornik oleju.

Texaco 1000 THF zawiera wysokorafinowane oleje bazowe, 
dodatek podwyższający wskaźnik lepkości, inhibitory utleniania i korozji, 
dodatki przeciwzużyciowe i podwyższające trwałość filmu olejowego, 
dodatki przeciwpienne i obniżające temperaturę płynięcia.

 •  Zaawansowane technologicznie dodatki uszlachetniające chronią 
maszyny i urządzenia przed zatarciem i zużyciem w trudnych 
warunkach pracy, zapewniając im maksymalną trwałość.

 •  Tłumi drgania hamulców i „ślizganie się” przekładni, dzięki czemu 
maszyna pracuje ciszej i bardziej wydajnie.

 •  Przeznaczony do stosowania w wielofunkcyjnych układach 
hydraulicznych maszyn rolniczych, przyczynia się do zmniejszenia 
stanów zapasów i kosztów.

 •  Utrzymuje w czystości elementy metalowe wolne od szkodliwych 
laków i szlamów, przyczyniając się do ograniczenia przestojów 
związanych z konserwacją maszyn.

 •  Chroni precyzyjne podzespoły przed rdzą i korozją podczas 
pracy w wilgotnych warunkach oraz w czasie sezonowych przerw 
i przestojów. 
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Zawsze należy się upewnić, czy wybrany produkt jest zgodny z zaleceniami producentów (OEM) w odniesieniu do warunków pracy maszyn i urządzeń oraz standardów serwisowych klientów.

Zalety i zgodność ze standardami Texaco® 1000 THF

Niskie koszty operacyjne – spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji 
większości producentów OEM, utrzymuje wysoką efektywność i niezwodność 
maszyn przy jednoczesnym obniżaniu ogólnych kosztów operacyjnych.

Wydłużona trwałość eksploatacyjna i płynna praca maszyn – specjalne dodatki 
chronią powierzchnie metalowe przed zatarciem i zużyciem, nawet w trudnych 
warunkach pracy, zapewniając maszynom i urządzeniom maksymalną trwałość. 
Tłumi drgania hamulców i ogranicza „ślizganie się” przekładni, dzięki czemu 
podzespoły te działają cicho i skutecznie.

Uproszczone smarowanie – jeden olej może zastąpić całą gamę produktów do 
układów hydraulicznych ciągników rolniczych, zmniejszając stany magazynowe. 
Texaco 1000 THF jest także olejem hydraulicznym nadającym się znakomicie do 
wielu typów układów hydraulicznych wymagających oleju przeciwzużyciowego 
z tego zakresu lepkości.

Mniej obaw związanych z warunkami atmosferycznymi i przechowywaniem – 
chroni precyzyjne podzespoły o wysokim standardzie wykończenia przed rdzą 
i korozją podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz w czasie sezonowych przerw 
i przestojów.

Ograniczone do minimum przestoje – dobra kompatybilność z tworzywami 
uszczelek, pierścieni o-ring i materiałami opakowań. Zachowuje je w dobrym stanie, 
utrzymując straty oleju na minimalnym poziomie.

Test utleniania GFC

Texaco 1000 THF wykazał wyższą odporność na utlenianie niż najlepsze oleje 
konkurencji.

Test utleniania GFC w temp. 150ºC, 192 godziny

Poza znakomitą odpornością na utlenianie, olej Texaco 1000 THF przeszedł również 
test wysokociśnieniowy pompy łopatkowej, ASTM D2882, wykazując utratę masy 
stali poniżej 15 mg.

Zgodność z najnowszymi wymaganiami

Texaco 1000 THF zalecany jest do stosowania w przekładniach wymagających 
klasy oleju GL-4 (z wyłączniem przekładni hipoidalnych) oraz w zastosowaniach 
wymagających specyfikacji najważniejszych producentów OEM.

Produkt 
konkurencyjny A

Produkt 
konkurencyjny B

Produkt 
konkurencyjny C

Texaco 1000 THF Lepiej

C
ał

ko
w

it
a 

lic
zb

a 
kw

as
o

w
a 

(T
A

N
) %

 D
el

ta

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

M1145  
(limit maksymalny)

„Ochrona przekładni, 
układów hydraulicznych 
i osi napędowych jest 
niezbędna dla uzyskania 
całkowitej niezawodności 
maszyn rolniczych.”
MIKE MATUSKA
kierownik, 
Zuckerman Family Farms, Inc.

TEXACO 1000 THF SPEŁNIA 
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

•  API GL-4 (nie dotyczy 
przekładni hipoidalnych);

•  Case Corporation JIC-143, 
JIC-145, MS 1206, MS 
1207, MS 1209, MS 1210 
(TCH);

•  Case New Holland CNH 
MAT 3505, CNH MAT 3525;

• Caterpillar TO-2;

•  Ford New Holland  
ESN-M2C134-D,  
FNHA-2-C-201.00;

•  International Harvester B6;

• John Deere JDM J20C;

• Kubota UDT;

•  Massey Ferguson  
CMS M1135, CMS M1141, 
CMS M1143, CMS M1145;

•  Minneapolis-Moline 
Q-1722, Q-1766, Q-1766B;

• Oliver Q-1705;

•  Renk Doromat 874A, 874B;

• Volvo 97303 (WB 101);

•  ZF TE-ML 03E, TE-ML 05F, 
TE-ML 17E, TE-ML 21F



UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO):  TEXACO® 1000 THF

© 2016 Chevron Products UK Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność Chevron Intellectual Property LLC lub innych podmiotów.

IND103-PL-0 [05/16]

A Chevron company product texaco-lubricants.com

Marchini Ag polega na oleju Texaco 1000 THF, zapewniającym 
niezawodność układów hydraulicznych w ciągnikach rolniczych.

Od czasu przybycia Florindo Marchini do Stanów Zjednoczonych z miejscowości 
Lucca we Włoszech, rodzina Marchini uprawia wszystko, od pomidorów po 
migdały. Ma nawet swój wkład w typową mieszankę sałat, do której dodała 
cykorię sałatową. W swoich maszynach rolniczych Marchini Ag stosuje pełną 
gamę produktów Chevron, a także wysokiej jakości olej hydrauliczny do 
ciągników rolniczych 1000 THF. 

1000 THF zapewnia znakomitą wydajność 
w szerokim zakresie temperatur, kontrolę 
zużycia, kompatybilność z uszczelnieniami, 
stabilność oksydacyjną i utrzymanie lepkości 
zgodnej ze standardami w tej klasie. 

Chevron oraz Marchini Ag mieli okazję 
skontrolować jeden z układów pomp 
hydraulicznych w dużym ciągniku rolniczym. 
Kontrola potwierdziła długotrwałą ochronę 
najważniejszym częściom pompy po ponad  
10 000 godzin pracy.

Koła zębate i obudowa pompy hydraulicznej 
były w bardzo dobrym stanie po ponad 10 000 
godzinach pracy, bez widocznych oznak zużycia 
ściernego, laków czy wżerów.

OLEJ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH CHEVRON ZAPEWNIA MASZYNOM 
LEPSZE I DŁUŻSZE DZIAŁANIE
Zyskaj wyższy poziom niezawodności dzięki olejowi hydraulicznemu do 
ciągników rolniczych Texaco 1000 THF. Skontaktuj z naszymi specjalistami 
firmy Chevron, by opracować plan smarowania, który w połączeniu 
z olejem hydraulicznym do ciągników rolniczych Texaco 1000 THF oraz 
docelowym okresem przeglądów, pomoże Twoim maszynom w dalszym 
ciągu pracować wydajnie w wymagających warunkach.

Aby dowiedzieć się, co zrobić, by zapewnić 
swojej firmie lepsze i dłuższe działanie 
(program Run Better Longer), należy 
kontaktować się z przedstawicielem firmy 
Chevron lub dystrybutorem produktów Texaco.

„Zajmujemy się rolnictwem 
w Central Valley od ponad 
50 lat, a oleju 1000 THF 
używamy w naszych 
maszynach od ponad 
10 lat, ze względu na jego 
dowiedzione właściwości, 
które zapewniają 
przekładniom i pompom 
hydraulicznym trwałość 
i niezawodność, co jest  
kluczowe dla rentowności 
naszej farmy”
RICHARD MARCHINI
Prezes, Marchini Ag


