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G-Special STOU 10W-40 
Univerzálny traktorový olej 
 
G-Special STOU 10W-40 je polysyntetický vysokovýkonný multifunkčný olej špeciálne vyvinutý na použitie v 
poľnohospodárskych zariadeniach, motoroch, prevodovkách a diferenciáloch so systémom mokrých bŕzd a 
integrovaným hydraulickým systémom. Výrobok sa môže použiť na celkové mazanie traktora a spĺňa požiadavky 
mnohých výrobcov traktorov 
 
Použitie 
 Celkové mazanie traktora, motor, prevodovka, diferenciál, hydraulický systém 
 Traktory so systémom mokrých bŕzd 
 Vývodové hriadele 
 Zberné zariadenia 
 Kombajny, zemné stroje, vysokozdvižné vozíky 

 

Vlastnosti Výhody 

Viacúčelový produkt Jeden olej pre mnohé aplikácie  

Výborná tepelná a oxidačná stabilita 
Zabraňuje nánosom, predlžuje životnosť tesnenia a zvyšuje životnosť 
zariadení a mazív 

Ochrana proti opotrebeniu 
Starostlivo vybrané základové oleje a balík aditív vytvárajú ochranný 
olejový film pre všetky komponenty traktora, čím sa predlžuje životnosť 

Účinné vlastnosti pri trení a zaťažení 
Zlepšený výkon hnacieho kolesa a odstránenie chvenia v mokrých 
brzdách 

Vynikajúce vlastnosti pri nízkych teplotách 
Jednoduchšie naštartovanie motora, zníženie opotrebenia kritického 
ventilu a dobrá hydraulická odozva 

Dobrá ochrana proti hrdzi a korózii Dlhá životnosť zariadenia, najmä v hydraulických súčiastkach 

Kompatibilný s materiálmi spojky a 
elastomérov 

Dlhšia životnosť spojky a zníženie úniku 
 

 

Spĺňa požiadavky  Odporúčania 

 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 

(schválený) 
 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 

 

 
Typické vlastnosti 

Vlastnosti Testovacia metóda G-Special STOU 10W-40 

SAE stupeň SAE J300 10W-40 

Kinematická viskozita pri 40oC, mm2/s ASTM D445 100,5 

Kinematická viskozita pri 100oC, mm2/s ASTM D445 14,5 

Viskozitný index ASTM D2270 150 

Brookfield viskozita pri -35°С, mPa∙s ASTM D2983 6500 

Bod vzplanutia (COC), °С ASTM D92 228 

Bod tuhnutia, °С ASTM D97 -37 

Hustota pri 15oC, kg/m3 ASTM D4052 877 
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Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie 
Informácie sú uvedené v príslušných bezpečnostných údajoch (SDS). Tieto poskytujú usmernenie o možných rizikách 
a opatreniach pri prvej pomoci spolu s účinkami na životné prostredie a likvidáciou použitých výrobkov. SDS sú k 
dispozícii na požiadanie prostredníctvom vašej predajnej kancelárie. Tento výrobok by sa nemal používať na iné účely 
ako je určený. 
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