Essolube XTS 501
SAE 10W-40
Špičkový ľahkobežný olej pre naftové motory
Popis
Essolube XTS 501 je špičkový ľahkobežný
olej viskozitnej triedy SAE 10W-40 na báze
špeciálnych syntetických základových olejov
a výkonných aditív pre naftové motory
užitkových vozidiel. Okrem úspory paliva
vám Essolube XTS 501 poskytuje najdlhšie
intervaly
výmeny
oleja
odporučené
výrobcom motora, najväčšiu ochranu proti
opotrebovaniu a tým dlhú životnosť motora.
Použitie
Je mimoriadne vhodný pre nasadenie vo
všetkých úžitkových vozidlách pracujúcich v
najtvrdších prevádzkových podmienkach, v
motoroch Euro 4 a pri využití najdlhších
intervalov výmeny oleja. Essolube XTS 501
je najvhodnejšou voľbou pri nasadení pri
veľmi vysokých a veľmi nízkych teplotách.
Výkonnostné parametre
Kvalitatívne štandardy:
ACEA E4
API CF
Renault (RVI) RD

Technické parametre
Kinematická viskozita
Pri 100 °C
Pri 40 °C
Viskozitný index
Dynamická viskozita pri -20 °C
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia
Bod tuhnutia
Sulfátový popol
TBN

Povolenia:
MB 228.5
MAN M 3277
DAF - Extended Drain
Volvo VDS-2
Výhody
· Úspora paliva vďaka využitiu modernej
technológie syntetických základových
olejov.
· Špeciálny
systém
detergentov
a
disperzantov
umožňuje
najdlhšie
intervaly výmeny oleja odporučené
výrobcom motora a tým zníženie
prevádzkových nákladov.
· Mimoriadna čistota motora a vynikajúca
ochrana proti opotrebovaniu prispievajú
k dlhej životnosti motora a tým k zníženiu
nákladov na údržbu.
· Vynikajúce
nízkoteplotné
vlastnosti
umožňujú rýchly štart aj pri extrémne
nízkych teplotách a zaručujú celoročné
nasadenie.

Skúšobná metóda
DIN 51 562
mm2/s
mm2/s

13,7
94

mPa.s
kg/m3
°C
°C
hmot. %
mg KOH/g

145
3400
868
240
-48
2,0
17

DIN ISO 2909
DIN 51 398
DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 575
DIN ISO 3771

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami.
Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
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Drieňová 3
821 01 Bratislava 2

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta
bezpečnostných údajov.
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