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Productnaam: TRACTAVIA HF SUPER 
 
TRACTAVIA HF SUPER is een universele STOU olie (Super Tractor Oil Universal), speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in alle motoren, alsmede in hydraulische systemen en mechanische 
overbrengingen van moderne tractoren. 
In TRACTAVIA HF SUPER zijn de volgende eigenschappen gecombineerd: 
.         Bijzonder goede reinigende en vuilopnemende werking, waardoor vooral de delen van de 

motor, welke met verbrandingsproducten in aanraking komen, vrij blijven van afzettingen  
van kool, e.d. 

.         Hoge viscositeitindex en zorgvuldig gekozen viscositeit, waardoor de olie geschikt is voor 
een breed temperatuurgebied bij de dikwijls sterk uiteenlopende toepassingen      

 anticorrosiewerking die de metalen delen, welke met de olie in contact zijn, beschermt 
hierdoor wordt bij langdurig gebruik in hydraulische systemen als ook in de motor, de 
corrosieve invloed van zuurreagerende verbrandingsproducten, geneutraliseerd 

.        Hoge weerstand tegen oxidatie onder de bij de verschillende toepassingen voorkomende 
 omstandigheden en geen neiging tot schuimen 
.         Slijtage beperkende werking onder uiteenlopende omstandigheden van temperatuur en 

belasting, ook bij zware, zogenaamde "EP"-condities 
.         Bevat speciale toevoegingen, die een storingvrij bedrijf zonder bijgeluiden mogelijk maken  
              van systemen met oliegevulde, zogenaamde "natte" remmen 
 
Toepassingen van TRACTAVIA HF SUPER maken het, ook bij machineparken van sterk verschillend 
fabrikaat, veelal mogelijk in het gehele bedrijf met slechts één oliesoort te volstaan. Dit biedt niet 
alleen de voordelen van minder kans op vergissingen en een kleinere, overzichtelijkere voorraad met 
grotere doorstroomsnelheid, maar voorkomt bovendien de vermenging van verschillende oliesoorten, 
indien achter verschillende tractoren dezelfde hydraulische werkende hulpwerktuigen worden gebruikt. 
 
TRACTAVIA HF SUPER is geschikt voor gebruik als: 
motorolie :  voor alle dieselmotoren, al dan niet opgeladen, als ook voor 4-takt benzine – 

 en eventueel nog petroleummotoren 
hydraulische olie:  voor hydraulische systemen van tractoren en elders in de landbouw 
olie voor mechanische 
overbrengingen:  zoals versnellingsbakken, differentieels en eindaandrijvingen, behalve indien 

 uitdrukkelijk een olie volgens API GL 4 of MIL-L-2105 B en/of SAE 140 wordt 
 voorgeschreven 

 
Indien bij gebruik in hydraulische systemen voorheen een andere olie werd toegepast, dient het 
systeem ververst te worden alvorens op TRACTAVIA HF SUPER over te gaan. Ook bij andere 
toepassingen komen de eigenschappen het best tot hun recht bij een volledige verversing. 
TRACTAVIA HF SUPER heeft met succes de D 2882 Vickers 100-uurs pomp - test doorstaan 
(hydraulische systemen). 
 
Specificaties : 
API SF/CG-4/GL-4                                                               ACEA E3, MIL-L-2104D 
Ford M2C159-C                                                                  John Deere J27 
Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145                   MB 227.1 
ZF TE-ML 06B/07B                                                              Allison C4 
Cat TO-2                                                                              Ford M2C134-D 
John Deere J20C                                                                 Massey Ferguson CMS M1135/M1143                   
NH 410B 
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Productnaam: TRACTAVIA HF SUPER, vervolg 
 
 
Standaardanalyses : 
TRACTAVIA HF SUPER  SAE 10W/30  SAE 15W/30 
 
Dichtheid 15°C.  kg/l  0,862   0,867 
Viscositeit -25°C. mPa.s  4730    
Viscositeit -20°C. mPa.s     6000 
Viscositeit 40°C. mm2/s  70,60   76,6 
Viscositeit 100°C. mm2/s  11,40   10,5 
Viscositeitindex    154   122 
Vlampunt COC  °C.  228   220 
Vloeipunt  °C.  -33   -36 
T.B.N.   mgKOH/g 11,3   11,3 
Sulfaatasgehalte %  1,54   1,57 
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