
 

INGRALUB LUBRIFICANTES, LDA 
Tailaíde Park   Armazém E1 
Estrada Octávio Pato, 175/177 
2635-631 Río de Mouro 

Versão: 1      

Gama: DYNAMIC    

Produtos: TractoIngra STOU 15W40

Descrição/Aplicação: O lubrificante TractoIngra STOU
universal e multifuncional estando indicado para lubrificação de motores Diesel, transmissões, travões em banho de óleo, 
embraiagens e sistemas hidráulicos de todo o tipo de equipamentos agrícolas.

Apresenta uma formulação parcialmente sintética aditivada,
desgaste. 

Vantagens:  

 Contribuí para a simplificação da gestão logística na manutenção dos equipamentos, dado o seu carácter 
multifuncional. 

 Excelente estabilidade mecânica garantindo a manutençã
 Elevada viscosidade a altas temperaturas e boa fluidez a baixas temperaturas.
 Propriedades anti-desgate de alto nível, eficazes sob qualquer condição de trabalho.
 Capacidade  detergente e dispersante inibindo a formação de lamas, lacas e vernizes.

 Características Típicas:  

Designação 
Densidade Relativa a 15ºC 

Viscosidade Cinemática a 100ºC 
Viscosidade Cinemática a 40ºC 

Índice de Viscosidade 
Ponto de Inflamação 

Ponto de Fluxão 

Nível de Qualidade:  API CG-4, SF, GL

Recomendação: MB: 227.1 / 228.1 / 228.3; MAN 271; 
M1144 / M1139; Allison C-4; ZF TE: ML06B / ML06C / ML06D / ML07B; 

Armazenamento: Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Higiene e Segurança: Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é 
aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Ambiente: Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizad
mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão  de óleos usados.

 

 
Telefone/Fax: 

(+351) 215 999 733 
geral@ingralub.pt
www.ingralub.pt

       

       

TractoIngra STOU 15W40 

TractoIngra STOU 15W40 (Super Tractor Oil Universal) é um lubrificante de aplicação 
universal e multifuncional estando indicado para lubrificação de motores Diesel, transmissões, travões em banho de óleo, 
embraiagens e sistemas hidráulicos de todo o tipo de equipamentos agrícolas. 

Apresenta uma formulação parcialmente sintética aditivada, conferindo uma excelente resistência à corrosão, oxidação e 

Contribuí para a simplificação da gestão logística na manutenção dos equipamentos, dado o seu carácter 

Excelente estabilidade mecânica garantindo a manutenção das suas características durante todo o período de serviço.
Elevada viscosidade a altas temperaturas e boa fluidez a baixas temperaturas. 

desgate de alto nível, eficazes sob qualquer condição de trabalho. 
sante inibindo a formação de lamas, lacas e vernizes. 

Método Unidades TractoIngra STOU 15W40
ASTM D1298 g/ml 
ASTM D445 cSt. 
ASTM D445 cSt. 

ASTM D2270 - 
ASTM D92 ºC 
ASTM D97 ºC 

4, SF, GL-4          ACEA E2 

271; Caterpillar TO-2; Ford M2C159-B;   John Deere JDM J27;
ML06B / ML06C / ML06D / ML07B; MIL-L-2104D 

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco. 

ite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é 
aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para 
mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão  de óleos usados.

Ficha Técnica 
                          

geral@ingralub.pt 
www.ingralub.pt 

       Código Produto:  1020106 

   

(Super Tractor Oil Universal) é um lubrificante de aplicação 
universal e multifuncional estando indicado para lubrificação de motores Diesel, transmissões, travões em banho de óleo, 

conferindo uma excelente resistência à corrosão, oxidação e 

Contribuí para a simplificação da gestão logística na manutenção dos equipamentos, dado o seu carácter 

o das suas características durante todo o período de serviço. 

TractoIngra STOU 15W40 
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JDM J27; Massey Ferguson CMS: M1145 / 

ite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é 
aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto. 

o. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para 
mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão  de óleos usados. 

 


