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MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.  
  Departament Lubrifianti  

 

            Uleiuri pentru utilajele de gradinarit 
 
 
 
 

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 
 
 
 
BENEFICIILE PRODUSULUI 
 

 Nivel ridicat de protectie impotriva uzurii 

 Previne formarea sedimentelor 

 Neutralizeaza produsii acizi de combustie 

 
DOMENII DE UTILIZARE 
 
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 este alegerea ideală pentru lubrifierea sigura, eficienta, a 
motoarelor în patru timpi ale următoarelor utilaje de gradinarit: maşini sau tractoraşe pentru tuns 
iarba, sape rotative, semanatori, maşini de îndepărtat zăpada, generatoare de curent. 
Indeplineste prescriptiile Briggs & Stratton si Tecumseh. 
Se recomanda folosirea acestui ulei din primavara si pana toamna. 
In conditiile specifice iernii, pentru ungerea motoarelor utilajelor de gradinarit se recomanda 
folosirea uleiului MOL Dynamic Garden 4T 10W-30.  
 
Rodajul:  
Înainte de pornire, se va introduce cu atenţie uleiul de motor in rezervor. Conform Cărţii Tehnice, 
motorul va fi tinut in functiune pe durata perioadei de rodaj (in media 2-3 ore), la regim mediu de 
funcţionare. După această perioadă, uleiul va fi înlocuit. După reumplere cu ulei proaspăt, utilajul se 
poate folosi în parametrii normali. 
 
Parametrii normali de utilizare:   
Uleiul MOL Dynamic Garden 4T 30/40 asigură maximă protecţie a motorului, chiar şi în condiţii 
intense de exploatare. Este recomandat să se verifice periodic nivelul de ulei din motor (sau înainte 
de fiecare utilizare).  
 
Schimbul de ulei trebuie să fie făcut conform recomandărilor din Cartea Tehnică a utilajului !  
În general, perioada de schimb este după 25 ore de funcţionare, dar poate ajunge până la 50 ore 
(ex: la anumite tipuri de tractoraşe de tuns iarba). 

    
NIVELE DE PERFORMANTA, APROBARI : 
 

 API SJ/CF                                                                                  
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PREZENTAREA PRODUSULUI 
 
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 este obtinut din uleiuri de baza  inalt rafinate si un pachet echilibrat, 
de aditivi (detergent-dispersant, antiuzura, antioxidant, anticoroziv si antispumant, agenti modificatori ai 
proprietatilor de curgere).  
 
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 asigura stabilitate mare a filmului de lubrifiant si proprietati antiuzura 
excelente, chiar si la temperaturi ridicate si sarcini de exploatare mari. 
 

PROPRIETATI, CARACTERISTICI SPECIFICE 
                                                                                             

CARACTERISTICA Valori Tipice  

Densitate la 15 0C, g / cm3 0,891 

Viscozitate cinematica : 
                      - la 100 0C, mm2 / s 
                      - la 40 0C, mm2 / s 

 
12,8 
117 

Indice de viscozitate 102 

Punct de curgere, 0C -27 

Punct de inflamabilitate, (Cleveland), oC 240 

T B N, mg KOH / g 7,6 

 
DESFACEREA PRODUSULUI 
 
Uleiul de motor  MOL Dynamic Garden 4T 30/40  se poate livra in :  flacoane de plastic  de 0,6 L. 

 
INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI  DEPOZITARE 
 
Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de 
flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. 
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta regulile de protectia muncii 
si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere. 
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului. 
 
Uleiurile de motor  sunt gata formulate si nu necesita aditivari ulterioare, care pot avea 
consecinte grave, imprevizibile. In cazul unei aditivari ulterioare facuta de utilizator, 
producatorul si distribuitorul nu pot fi trasi la raspundere  pentru astfel de daune posibile..  
 
Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate de 
depozitare : 60 de luni. 
Risc de pericol la incendiu : Grad IV . 
Temperatura recomandata de depozitare : max. 40 0C. 
 


