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Mazivá – Poľnohospodárstvo

Verzia: 701/08a

ValvolineTM STOU SAE 10W-30
STOU je prvotriedny multi-funkčný olej špeciálne vyvinutý pre použitie v poľnohospodárskych zariadeniach,
motoroch, prevodovkách a diferenciáloch so systémom mokrých bŕzd a integrovaným hydraulickým
systémom. Produkt môže byť použitý pre celkové mazanie traktoru a je schválený mnohými výrobcami
traktorov.

Schválenie/Výkonové stupne
SAE 10W-30
API CF-4, CE/SF
API GL-4
CASE-IH MS-1204,6,7,9
MF M1139, M1144, MF1145
Ford M2C-159-B,C
Ford NH 82009201,2,3
Ford M2C86B,C, 134D
Caterpillar TO-2
John Deere JDM J27, J20C, J20D
ZF TE-ML-06A,B,C,R,07B
Allison C3, C4

Vlastnosti a výhody

Ochrana proti opotrebeniu:
Super Tractor Oil Universal je špeciálne vyvinutý pre
poľnohospodárske využitie a je prispôsobený rôznym
okolnostiam ako sú nízke otáčky/vysoký točivý
moment apod.
Starostlivo vybrané základové oleje a systém prísad
vytvára ochranný olejový film pre všetky komponenty
traktoru.

Čisté komponenty traktoru:
Umývacie a disperzné aditíva udržujú motor,
prevodovku, diferenciál a hydraulický systém v čistote
a v dobrom stave. Olej je odolný voči oxidácii a
vlhkosti.

Aplikácia

Celkové mazanie traktoru - motor, prevodovka,
diferenciál, hydraulický systém.

Vhodné pre použití v náradí.

Traktory s mokrým brzdovým systémom.

Pohonné náhony, zemné stroje, vysokozdvižné
vozíky.

K dispozícii 10W-30, 15W-30, 15W-40

Odolnosť proti zrúteniu oleja:
Tepelná a oxidační stabilita olejového filmu.
Špeciálne prísady proti extrémnym tlakom chránia
komponenty traktoru proti poškodeniu.

Viac-účelové použitie:
Super Tractor Oil Universal sa dá použiť pre motor,
prevodovku, diferenciál a hydraulický systém. Je to
skutočné viacúčelové využitie.

Ďalšou výhodou je jeden olej pre celý traktor a teda
menej skladovania a žiadne riziko zámeny pri
aplikácii.
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Zdravie a bezpečnosť
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii
predajcu alebo informatívne na internete
http: //msds.ashland.com

Chráňte životné prostredie
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy
alebo vody.

Typické vlastnosti
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od
týchto charakteristík.

S T O U 10W-30
SAE stupeň viskozity 10W-30
Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC
ASTM D-445

10.5

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC.
ASTM D-445

68.8

Viskozita, mPa.s pri -25 ºC.
ASTM D-5293

˂7000

Viskozitný index
ASTM D-2270

140

TBN,mg KOH/g
ASTM D-2896

10.8

TAN, mg KOH/g
(ASTM D-664)

2.2

Bod tuhnutia, ºC
ASTM D-5950

-33

Merná hustota pri 15,6 ºC
ASTM D-4052

0.879

Bod vzplanutia, COC, ºC
ASTM DD-92

192

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách):
Európa

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a
výrobcom kvalitných značkových automobilových a
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny,
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty
pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a
službách Valvoline nájdete na:
www.valvolineeurope.com
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*Obchodná značka vlastnená treťou stranou ™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych
Krajinách © 2014, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka,
výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré
Ashland Inc. a jeho dcérske  spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

www.valvolineeurope.com

