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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Kombiolja

Omicron 403  ”Super STOU”

Omicron 403 Super STOU är en universell 
multigrade traktor olja (Super Tractor Oil Uni-
versal) som har utvecklats för användning i 
motorer, transmissioner och hydrauliska sys-
tem. Den är utvecklad för låg temperatur, är 
bränslebesparande och den håller motorn ren.
Omicron 403 Super STOU kan användas för 
traktorer och entreprenadmaskiner med våta 
bromsar och kan användas hela året. Den är 
extremt universell och reducerar mängderna 
oljesorter radikalt.

Omicron 403 Super STOU har lång livslängd 
och den ger låg driftskostnad.
Den är helt blandbar med ”vanlig” hydraulolja 
liksom motorolja.
Omicron 403 Super STOU ger ett perfekt 
skydd mot oxidation, korrosion och slitage, 
även under extremt höga belastningar i 
tramsmissioner. Oljans speciella additiver 
håller förnämligt också systemet fritt från för-
oreningar och föroreningar.

API CG-4/ CF-4 /CE/ SF
ACEA E3
MIL-L-46152C/2104D
CCMC G2/D4
FZG-fail stage: 12
MB 227.1
Ford M2C-159B2/C2,-86A en-134C
FNHA-2-C-201 (M2C-134D)

Allison C-4
Massey Ferguson M 1127/1135/1139/1144
Massey Ferguson M 1145 (15W-30)
Ford New Holland 82009202
Caterpillar TO-2
John Deere JDM-J27, J20A/C
ZF-TE- ML 06A/B/C; 07B,
API GL-4

Specifikationer

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity (-25°C) cP
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s

cP

°C
°C

Data 10W-30 15W-40 

0,875
10,8
77,5
<7000
126
212
-42

Beskrivning

0,874
14,5
106
<7000
141
217
-39


