Super Universal Multigrade Tractor Oil

SMÖRJTEKNIK

403
Motorolja
Super Traktor STOU
En idé, ett helhetskoncept...
- ”allt” till hela maskinen.
• Motsvarar och överträffar flertalet stora
tillverkarnas specifikationer
• Till Motorcyklar, Traktorer, Truckar, Lastbilar,
Entreprenad-Skogs-maskiner, Industri...
• Innehåller bl.a Omicrons High-Load-teknik, kraftfull
skumdämpning, vattenresistens, långtids stabil
oljefilm, värmetålighet etc..
• Suveränt enkel...
- lagerhållning - hantering - smörjsäkerhet
...en olja till allt
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Omicron 403 Super universal multigrade tractor oil (STOU),ingår i en speciell grupp.
Professional oils...
Omicron 403 klarar i kravet flertalet fall en enda olja ! Överallt ! I hela maskinen !

Omicron 403
Är som en bygglåda... med en enda byggbit för en mångfald av möjligheter.
Möter och överträffar specifikationerna från världens tillverkare av motorer, hydraulik, transmissioner, växellådor, våtbromar, powershift, hydrostater, styrservo...
Kan det bli enklare ? ...en till allt - knappast.
Tekniken bakom är avancerad, det kan vi intyga. Här hittar man högteknologisk vetenskap i vår
bästa stil. Inte för stilens egen sak utan för mångfalden och framförallt - lägre driftskostnad.
403 har ett starkt innehåll av högrenad paraffin, förstärkt med ett komplett prestandapaket
och toppat med Hi-load-teknik.
Bara Hi-load-tekniken i sig imponerar - tänk dig, metallytor ser ut som bergsmassiv i mikroskop - teknikens uppgift, att ”spackla” ytorna släta och fina. Gissa om slitaget och friktionen
minskar eller hur mycket bättre förutsättningar smörjfilmen får ? ...ta i ordentligt och du
når - halvvägs.
Längre bytesintervall så klart, det blir så när slitaget minskar. Det tar också betydligt längre
tid innan den tappar smörjförmågan, vilket ger en tätare pump eller motor - mer vridmoment
- mycket bättre verkningsgrad...
Den är skumningsresistent, så man får starkare hydraulik, bättre kylning och homogenare
smörjfilm. Givetvis också resistent mot vatten vilket repelleras - omedelbart.
Det bästa är nog ändå den suveräna kvalitén som kan mäta sig med vilken specialprodukt
som helst, den har till och med oftast betydligt mer prestanda.
403 är lika enkel som avancerad men bästa fördelen är ändå...
högre verkningsgrad - lönsammare drift.

FAKTA
Omicron 403 en suverän högpresterande multigradeolja som ensam är utvecklad att
klara av alla oljors funktioner i ett fordon.
Omicron 403 kan med fördel användas till
• Bensinmotorer inkl turbo • Dieselmotorer inkl turbo • Styrservo
• Växellådor (manuella, powershift och med våta bromsar) • Hydraulik
• Hydrostater • Convertrar • Våta kopplingar • Diffrentialer • etc
Oljan överträffar många kända tillverkar specifikationer, API CG-4/ CF-4 /CE/ SF, ACEA
E3, MIL-L-46152C/2104D, CCMC G2/D4, FZG-fail stage: 12, MB 227.1, Ford M2C159B2/C2,-86A en-134C, FNHA-2-C-201 (M2C-134D), AllISOn C-4, Massey Ferguson M
1127/1135/1139/1144, Massey Ferguson M 1145 (15W-30), Ford New Holland 82009202,
Caterpillar TO-2, John Deere JDM-J27, J20A/C, ZF-TE- ML 06A/B/C; 07B, API GL-4,

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

10W-30
-36 +198
68
Blå
20 L 60 L
-

15W-40
-36 +217
106
Bärnsten
205 L 1000 L
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© 2008 Smörjteknik Norden AB

ODP 403 BB-BTTS

291

