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Λιπαντικό ελκυστήρων STOU 10W-40
Περιγραφή
Το λιπαντικό ελκυστήρων STOU είναι ένα λιπαντικό γενικής χρήσης (STOU = Super Tractor Oil Universal),
μελετημένο ειδικά για γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει, προσαρμοσμένο σε γεωργικά μηχανήματα, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των διαφόρων προδιαγραφών για τρακτέρ για κινητήρες, μηχανικά κιβώτια
και συστήματα μετάδοσης αξόνων, υδραυλικά συστήματα, συμπλέκτες τούρμπο και εμβαπτιζόμενα φρένα (wet
brakes).

τεχνικά χαρακτηριστικά
σημείο ροής

-36 °C
DIN ISO 3016

απώλεια λόγω εξάτμισης
(Noack)

12 %
CEC-L-40-A-93

σημείο ανάφλεξης

230 °C
DIN ISO 2592

ολικός βαθμός αλκαλικότητας

11,2 mg KOH/g
DIN ISO 3771

θειική τέφρα

1,6 g/100g
DIN 51575

ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- αντοχή λιπαντικού φιλμ
- καλή συμπεριφορά κρύας εκκίνησης
- εγγυάται εύκολη αλλαγή σχέσεων
- γενικής χρήσης
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- χωρίς κίνδυνο λάθους λόγω ίδιου είδους
- δυνατότητα ανάμιξης με άλλα λάδια τρακτέρ γενικής
χρήσης

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA E2 ∙ ACEA E3 ∙ Allison C4 ∙ API CF-4 ∙ API CG4 ∙ API SF ∙ API GL4 ∙ Caterpillar TO-2 ∙ Ford New
Holland M2C 84-A ∙ Ford New Holland M2C 159-B ∙
Ford New Holland M2C 159-C ∙ Mack EO-K ∙ Mack
EO-K2 ∙ MIL-L 2104 D ∙ MIL-L 2105 ∙ MIL-L 46152 B
∙ ZF TE-ML 06B ∙ ZF TE-ML 07B

Αριθμός χρώματος (ASTM) 3,0
DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο ως λιπαντικό γενικής χρήσης για κιβώτια,
κινητήρες, υδραυλικά συστήματα και εμβαπτιζόμενα
φρένα για υψηλής καταπόνησης ελκυστήρες.

Εφαρμογή
Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν
επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία
απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
Case (IHC) B6 ∙ David Brown ∙ Fendt ∙ John Deere
J27 ∙ KHD ∙ Massey-Ferguson M1139 ∙ MasseyFerguson M1144 ∙ Massey-Ferguson M1145 ∙ MB
227.1 ∙ MB 228.1 ∙ Steyr

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των
κατασκευαστών των τρακτέρ. Δυνατότητα ανάμιξης με
όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες
20 l κάνιστρο πλαστικό

4722
D-GB

τεχνικά χαρακτηριστικά
κατηγορία ιξώδους SAE

10W-40
SAE J300

60 l βαρέλι μεταλλικό

4703
D-GB

πυκνότητα στους 15°C

0,860 g/cm³
DIN 51757

205 l βαρέλι μεταλλικό

4704
D-GB

Ιξώδες στους 40 °C

92,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

ιξώδες στους 100°C

14,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

ιξώδες στους -25°C (CCS) <= 7000 mPas
ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

156
DIN ISO 2909
Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13 Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
0800/8323230
e-mail: info@liqui-moly.de
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

