
 

 
 
Eén smeerolie voor alles!

universele smeerolie voor verscheidene toepassingen.
 
Het gebruik van dit type kan leiden tot een 
passen soorten en typen smeeroliën te beperken is 3001 (STOU) ontwikkeld.
 
Toepassing: 
 
Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:
 
� motor
� versnellingsbak *)
� hydraulisch systeem
� natte re
 
*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 
wordt  voorgeschreven.
 
Eigenschappen:
 

� sterk anti
� zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking)
� zeer sterke weerstand tegen oxidatie
� zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
� stabiele viscositeitsindex
 
Gemiddelde analysecijfers:
 

 
SAE 
 
Dichtheid 
Viscositeit
Viscositeit 
Visciositeit 
Viscositeits
Vlampunt 
Vloeipunt
T.B.N.
Sulfaatasgehalte,

 

Specificaties:
 
API SF/CG
Meets the requirements of:
Allison C4
JD J27/20C
Ford M2C 86A, 134D
ZF TE
NH410B
 
Verpakkingen
 

3001 

Eén smeerolie voor alles! 3001 (STOU) Super Tractor Olie Universeel, een 
universele smeerolie voor verscheidene toepassingen.

Het gebruik van dit type kan leiden tot een economische bedrijfsvoering. Om de toe te 
passen soorten en typen smeeroliën te beperken is 3001 (STOU) ontwikkeld.

Toepassing:  

Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:

motor 
versnellingsbak *) 
hydraulisch systeem 
natte remmen 

*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 
wordt  voorgeschreven. 

Eigenschappen: 

sterk anti-slijtage; anti-corrosie en anti-schuimvermogen
zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking)
zeer sterke weerstand tegen oxidatie 
zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
stabiele viscositeitsindex 

Gemiddelde analysecijfers: 

       

Dichtheid    15º C kg/l  
Viscositeit    -25ºC, mPas.s  
Viscositeit    40ºC    mm²/s  
Visciositeit    100ºC  mm²/s  
Viscositeits-index     
Vlampunt    C.O.C.ºC  
Vloeipunt   ºC   
T.B.N.    mgKOH/g  
Sulfaatasgehalte,  %   

Specificaties: 

API SF/CG-4 / GL4    A.C.E.A. E
Meets the requirements of: 
Allison C4     Ford M2C 134D
JD J27/20C     MF- /M1139B/, M1144
Ford M2C 86A, 134D    MF-M1135/M1143
ZF TE-ML-06B, 07B    MB 227.1
NH410B (10W30) 

Verpakkingen:             Bulk,  208,2 liter, 60 liter, 10 liter 

L.01.D. 

3001 (STOU) Super Tractor Olie Universeel, een 
universele smeerolie voor verscheidene toepassingen. 

economische bedrijfsvoering. Om de toe te 
passen soorten en typen smeeroliën te beperken is 3001 (STOU) ontwikkeld. 

Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor: 

*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 

schuimvermogen 
zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking) 

zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen 

10W30  15W/30  

0,870  0,884 
5130  6000 
68,00  76,60 
10,80  10,50 
149  122  
220  220 
- 36  - 35  
11,3  11,3 
1,55  1,45 

A.C.E.A. E-3 

Ford M2C 134D  
/M1139B/, M1144/M1145 
M1135/M1143  

MB 227.1 

Bulk,  208,2 liter, 60 liter, 10 liter  


