
Përshkrim

Styx STOU është një vaj mineral Super Tractor Universal, i përpunuar 
për aplikimin në motor, transmision, frena të lagura në vaj dhe në 
sistemet hidraulike për traktorë, auto-kombaina, korrësit dhe makineri 
me ose pa motor turbo. Falë karakteristikës së tij universale, kjo 
siguron një avantazh të padyshimtë të mirëmbajtjes, duke parandaluar 
gabimet në mbushje me vaj dhe duke pasur një sasi të kufizuar 
produktesh në magazinim.

Styx STOU mund të përdoret gjatë gjithë vitit, duke siguruar një 
ndezje të përkryer në temperatura të ftohta, zvogëlon fërkimin dhe 
mban motorin e pastër. Kjo lejon një interval optimal të punës. Styx 
STOU gjithashtu ofron një mbrojtje të përkryer kundër korrozionit, 
oksidimit dhe veshjes, madje edhe nën ngarkesa ekstreme në 
transmisione. Një nivel optimal i detergjentit dhe shpërndarjes mban 
vajin stabël dhe sistemi pastrohet nga çdo papastërti.

Styx STOU nuk është i zbatueshëm në motorët me naftë të
pajisur me Diesel Particle Filter (DPF)

STYX STOU
VAJ UNIVERSAL TRAKTORI

Përfitimet

• Shkalla e lartë e detergjentit dhe shpërndarjes

• Cilësime të shkëlqyera të “Presionit ekstrem”

• Rezistencë e shkëlqyer kundër oksidimit

• Mbrojtje shumë e mirë kundër konsumit

Niveli i Performances

Aplikimet në Motor

• API CF-4/SF

• ACEA E3 

• MB 227.1

 
Aplikimet në Transminsion

• API GL-4

• John Deere JDM J20C/D

• Allison C-4

• MF 1135/1139/1143/1144/1145

• ZF TE ML 06A/06B/06C/07B (10W/40)

 
Aplikime Shumëpërdorimshe

• Ford M2C 159B/C, 86-B/C, 134D

• John Deere JDM J27

• Case MS 1204/6/7/9

• Eaton M-29505, I-280-S
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Përshkrimi i Produktit

SAE 10W/30 15W/30 10W/40 15W/40

Kodi LUB002060 LUB002061 LUB002064 LUB002062

Densiteti 15 °C kg/m3 874 875 877 874

Viskositeti 40 °C cSt 67.0 77.5 94 106.4

Viskositeti 100 °C cSt 10.5 10.8 13.5 14.4

Viskositeti CCS -20 °C cP <7000 <7000

Viskositeti CCS -25 °C cP <7000 <7000

Indeksi i viskositetit 145 126 145 139

Pika e ngrirjes °C -30 -30 -30 -30

Pika e vlimit C.O.C °C >200 >200 >200 >200

TBN mg KOH/g 10.1 11.0 10.6 11.7

Temperatura e operimit °C -25/150 -25/150 -25/150 -25/150
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