
  
     LAUKSAIMNIEC ĪBAS TEHNIKAS SM ĒRVIELAS   

MOL Farm STOU 15W-30 
Universāla traktoru eļļa 

Produkta priekšroc ības 
 
- Izcilas plūstamības/pārsūknējamības īpašības zemās temperatūrās 
- Multiviskoza dzinēju, hidraulikas un transmisijas eļļa  
- Izcila pretnodiluma aizsardzība un precīza frikcijas kontrole 
- Nevainojama sistēmu iekšējā tīrba   
         
Pielietojums 
 
MOL Farm STOU 15W-30 ir universāla traktoru un lauksaimniecības mehānisko iekārtu (FIAT, John Deere, NH – 
Case, Massey-Ferguson, Fendt, u.c.) eļļa – paredzēta gan atmosfērisko, gan ar turbīnām aprīkotu dzinēju eļļošanai, 
transmisiju ar eļļā iegremdētām bremzēm eļļošanai, hidraulisko sistēmu šķidrums. Šī eļļa atbilst visām prasībām, kuras 
definētas STOU (Super Tractor Oil Universal) smērvielu klasei. 
MOL Farm STOU 15W-30 pilnībā atbilst eļļošanas prasībām traktoru dzinējiem, hidrotransmisijām, slapjajām 
bremzēm, zobratu pārvadiem, hidraulikas sistēmām, difrerenciāļiem un riteņu rumbām saskaņā ar tehnikas ražotāju 
norādītajām specifikācijām un atestācijām.  
 
Specifik ācijas un atest ācijas 
 
SAE 15W-30       Allison C-4      
ACEA E3-96 Issue 4      John Deere JDM J20C     
API CG-4       John Deere JDM J27 
API GL-4       Massey-Ferguson M1145    
Ford ESN M2C159-B/C      Massey-Ferguson M1139 
Case New Holland MAT 3525     Massey-Ferguson M1110 
Case New Holland MAT 3526     White-Farm Q-1826 
Caterpillar TO-2     
 
Produkta raksturojums 
 
MOL Farm STOU 15W-30 tiek ražota no augstas tīrības pakāpes minerāleļļas un kompleksas piedevu paketes. Tas 
nodrošina šīs eļļas speciālās triboloģiskās un reoloģiskās īpašības, kas noteiktas STOU klases smērvielām. 
Speciālais piedevu komplekss nodrošina nepieciešamās eļļošanas īpašības vienlaicīgi dažādos lauksaimniecības 
mašīnu agregātos – motoros, zobratu pārvados kopā ar slapjajām bremzēm, hidrauliskajās sistēmās, un  
nepieciešamās eļļošanas prasības tiek nodrošinātas plašā temperatūru diapazonā. 
MOL Farm STOU 15W-30 nodrošina izcilu pretnodiluma aizsardzību un vienlaicīgi precīzi kontrolētu berzi ar noteiktu 
eļļas plēvītes pārspiešanas spēku, nosedz visas traktortehnikas smērvielu noteiktās funkcijas.  
 
Tipiskie parametri 
 
Blīvums pie 15˚ C (g/cm3) 0,892 

Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm²/s) 79,8 

Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm²/s) 10,9 

Viskozitātes indekss 124 

Sastingšanas temperatūra(°C) -33 

Uzliesmošanas temperatūra(Cleveland; °C) 220 

 
VA Motors SIA, Bukultu iela 5c, Rīga, Latvija, LV 1005, tel. +371 67383881, fakss +371 67383882, vamotors@vamotors.lv, 

www.vamotors.lv Rediģēts 24.03.2012. 
 


