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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO KRATOS AGROTRAC 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO KRATOS AGROTRAC – це серія всесезонних багатоцільових олив типу STOU. Вони 
розроблені для використання в двигунах, трансмісіях, гальмах мокрого типу і гідравлічних 
системах дизельних або газових сільськогосподарських тракторів з турбонагнітачем або без 
нього.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Оливи серії SUNOCO KRATOS AGROTRAC мають відмінні антифрикційні характеристики. 
Відрізняються високою термічною та хімічною стабільністю. Завдяки високим протизносним 
властивостям надійно змащують та захищають всі компоненти. Високий індекс в'язкості 
олив забезпечує малу залежність в’язкості олив від зміни температури навколишнього 
середовища. Оливи мають хорошу плинність за низьких температур та стабільну в'язкість за 
високих температур, що гарантує кращий захист від зносу. Завдяки контрольованим 
фрикційним властивостям оливи зменшується шум гальм мокрого типу. Оливи повністю 
сумісні з мідними сплавами, що використовуються в синхронізаторах і поршневих насосах. 
Відмінні мийні та диспергувальні властивості олив забезпечують чистоту деталей 
механізмів. Запобігають утворенню відкладень та лаків всередині робочих контурів. Мають 
низьку випаровуваність завдяки чому витрата олив мінімальна. Оливи сумісні із усіма 
типами матеріалів з’єднань, які зазвичай використовуються у зчепленні та гальмах мокрого 
типу. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Оливи серії SONOCO KRATOS AGROTRAC призначені для використання в двигунах, 
трансмісіях, гідравлічних системах та системах з гальмами мокрого типу 
сільськогосподарської та позашляхової  техніки. 
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 10W-30, 15W-30, 15W-40, 20W-40 

API CF/CE/CD 

API GL-4 

MIL-L-2015 

MIL-L-2104-D 

ISO 68/100 

ISO 11158 

ISO 6743/4 HV 

DIN 51524 Part 3 (HVLP) 

AFNOR NFE 48603 HV 

 

 

 

Allison C-4 

Caterpillar TO-2 

Ford ESN-M2C-159B/M2C-159C 

John Deere J27A 

Massey Ferguson M1144/M1143 

MB 227.1 

STOU 

ZF TE ML 06B/07B 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Метод KRATOS AGROTRAC 

Клас в’язкості SAE SAE J306 10W-30 15W-30 15W-40 20W-40 

Густина @15°С, kg/m3 ASTM D-1298 870  887  880  892 

В'язкість, cSt @40 °C ASTM D-445 77  74,3  94,0  122,4 

В'язкість, cSt @100 °C ASTM D-445 10,7  10,4  14,5  15,3 

В'язкість, cP ASTM D-2983 <7000  <7000  <7000  <7000 

Індекс в'язкості ASTM D-2270 140  140  140  140 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 >210  >210  >210  225 

Температура застигання, °C ASTM D-97 -33  >-30  -30  -25 

Корозія на мідній пластинці  ASTM D-130 1a  1a  1a  1a 

Загальне лужне число, mgKOH/g ASTM D-2896 >9  >9  >9  >9 

 
ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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