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G-Special STOU 10W-40 
Super Tractor Oil Universal 

Πολλαπλών 
χρήσεων

Turbo
κινητήρες

Συστήματα 
μετάδοσης Υδραυλικά Συστήματα

Καθαρίοτητα 
εμβόλου

Βελτιωμένες
ιδιότητες τριβής Ημισυνθετικό

G-Special STOU 10W-40 είναι ημισυνθετικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πολυλειτουργικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο 
για χρήση σε αγροτικό εξοπλισμό, κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και διαφορικά με σύστημα εμβαπτιζόμενων 
φρένων και υδραυλικά συστήματα. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνολική λίπανση 
τρακτέρ και πληροί τις προδιαγραφές πολλών κατασκευαστών τρακτέρ.

Εφαρμογές

 Συνολίκη λίπανση τρακτέρ, κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικό, υδραυλικά συστήματα
 Τρακτέρ με εμβαπτιζόμενα φρένα
 Δυναμοδότες
 Εξοπλισμός συγκομιδής
 Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ανυψωτικά

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Πολλαπλών χρήσεων Ένα λιπαντικό για πολλές εφαρμογές
Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα

Μειωμένα κατάλοιπα, επέκταση της διάρκειας ζωής των τσιμουχών, 
του εξοπλισμού και του λιπαντικού

Προστασία από τη φθορά
Τα προσεκτικά επιλεγμένα λιπαντικά βάσης και το σύστημα 
προσθέτων σχηματίζουν μία προστατευτική μεμβράνη για όλα τα 
εξαρτήματα του τρακτέρ, για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

Αποτελεσματικές ιδιότητες τριβής και 
μεταφοράς φορτίου 

Βελτιωμένη απόδοση του κινητήρα και εξάλειψη δυσλειτουργίας 
των εμβαπτιζόμενων φρένων

Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

Ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα, μειωμένη φθορά στα 
κρίσιμα μέρα του κινητήρα και καλή υδραυλική απόκριση

Καλή προστασία από την σκουριά και την 
διάβρωση

Μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα υδραυλικά 
εξαρτήματα 

Συμβατότητα με στεγανωτικά υλικά 
και ελαστομερή Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπλέκτη και μειωμένη διαρροή

Προδιαγραφές Συστάσεις
 ACEA E3
 Allison C-4
 API CD/SE, CD/SF, CE/SF, CF, CF-4, CG-4
 API GL-4
 Caterpillar TO-2
 CCMC D4
 Fiat AF87
 Ford New Holland NH 8209203
 Ford WSS-M2C159B/C, WSS-M2C86B
 John Deere JDM J27

 MAN 271
 Massey Ferguson CMS M1144
 Massey Ferguson CMS M1145

(approved)
 New Holland NH 024C
 Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static

Trans Fluid
 Sperry Vickers/Eaton I-280-S
 Sperry Vickers/Eaton M2950S
 ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D

 MB 227.1
 MB 228.1
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Τυπικά Χαρακτηριστικά
Ιδιότητες Μέθοδος G-Special STOU 10W-40 

SAE Viscosity Grade SAE J300 10W-40 

Kinematic Viscosity @40°С, mm
2
/s ASTM D445 100,5 

Kinematic Viscosity @100°С, mm
2
/s ASTM D445 14,5 

Viscosity Index ASTM D2270 150 

Brookfield Viscosity @-35°С, mPa∙s ASTM D2983 6500 

Flash Point (COC), °С ASTM D92 228 

Pour Point, °С ASTM D97 -37 

Density @15°С, kg/m
3

ASTM D4052 877 

*OM346LA; **FZG (A/8.3/90) 

 
Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
(SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.
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G-Special STOU 10W-40 API CG-4
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G-Special STOU 10W-40 MS M1145
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Load-carrying capacity** 

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον
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