
  
 

CHARAKTERISTIKA  

VÝHODY 

UŽITÍ 

                                          
                                                                                PRO MULTI SUPER 10W-30 & 10W-40  
  

  
 
Multifunk ční olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal) pro  motory, p řevodovky, hyd-
raulické systémy, s nebo bez mokrých brzd vhodný pr o zemědělské a stavební stroje. 
 
 
 
FORD ESN M2C-159B  
JOHN DEERE JDM J27  
MASSEY FERGUSON CMS M1139, M1145 (M1144)  
API GL-4/GL-5  
ALLISON C4  
CATERPILLAR TO 2  
ZF TE-ML 06B/C/D/F/Q/R), ZF TE-ML 07B  
FORD ESN M2C-159B  
API CI-4CG-4/CF-4/CE/SF  
ACEA E7/E2  
MAN 271  
MIL-L-2104D  
 
 
 
PRO MULTI SUPER je multifunkční olej pro zemědělskou a stavební techniku se zlepšenými vlastnostmi. 
PRO MULTI SUPER je olej typu STOU pro použití v motorech, převodových mechanizmech, hydraulic-
kých systémech v mechanizmech s „mokrými brzdami“ i bez zemědělské techniky a stavebních strojů.  
Olej PRO MULTI SUPER umožňuje použití jednoho oleje pro motory, převodové mechanizmy a hydrau-
lické systémy i při současných přísných požadavcích na výkonovou úroveň oleje pro použití v moderních 
motorech. PRO MULTI SUPER je upraven tak, aby tyto požadavky splňoval.  
 
 
 
Mazání motorů, mechanických a hydraulických převodovek, hydraulických převodů všech typů zeměděl-
ských a stavebních strojů. Všude tak, kde výrobce doporučuje použití oleje typu STOU.  
 

Parametr  Norma  Jednotka  Hodnota  
 Viskozitní třída  SAE  -  10W-30 10W-40 
Hustota při 15°C  NF T 60-101  kg/m3  879 878 
Kinematická viskozita při 40°C  NF T 60-100  mm²/s  - 96 
Kinematická viskozita při 100°C  NF T 60-100  mm²/s  10.9  14.5  
Viskozitní index  NF T 60-136  -  149 156 
Viskozita při 25ºC ASTM D 2602 mPa.s - 6400 
TBN NF T 60-105  mgKOH/g 11 10,8 
Bod vzplanutí NF T 60-105  °C  218 228 
Bod tekutosti NF T 60-105  °C  -32 -35  

 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návo-
dem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu 
znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpověd-
nost za škody způsobené případným zneužitím. 
 

                                                                                                                                                                                 Datum FR : 29/12/2016 

                                                                                                                                                                                 Datum CZ : 5/2/2017 
 
 
Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o. , Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.:  +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail:  unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  
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