Essolube XT 401
SAE 15W-40
Super vysoko výkonný olej pre naftové motory
Popis
Essolube XT 401 je vysoko výkonný
motorový olej pre naftové motory
kategórie
SHPD
(Super
High
Performance Diesel), viskozitnej triedy
SAE 15W-40. Zaručuje vynikajúcu
ochranu motora v ťažkých podmienkach
nasadenia a pri predĺžených intervaloch
výmeny oleje. Je vyrobený z vysoko
rafinovaných základových olejov a
osvedčených vysoko kvalitných aditív.
Použitie
Je odporučený pre všetky oblasti použitia,
kde sú kladené vysoké požiadavky na
motorový olej pre naftové motory, vrátane
použitia vo vysoko prepĺňaných naftových
motoroch. Aj pri vysokom zaťažení môžu
byť intervaly výmeny oleja predlžované
podľa odporučení výrobcu motora. Možno
ho použiť aj pre naftové motory osobných
vozidiel.

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
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Výkonnostné parametre
Kvalitatívne štandardy:
ACEA E3 / B2
API CF
Renault (RVI) E3R-96,
Nahrádza D5R
Povolenia:
MB 228.3
MAN M 3275 (predtým QC 13-017)
Volvo VDS-2
Perkins (kategória „preferred“)
Allison C-4
TATRA TDS 30/12
Výhody
· Prevádzkovo
ekonomický
super
vysoko výkonný olej pre naftové
motory pre celoročné použitie.
· Vynikajúca
ochrana
pred
opotrebovaním a najvyššia čistota
motora vďaka prvotriednej technológii
aditivácie vedú k dlhej životnosti
motora.
· Dovoľuje veľmi dlhé intervaly výmeny
oleja
odpovedajúce
predpisom
výrobcov motorov, čím sa znižujú
náklady na prestoje.
X

Skúšobná metóda
DIN 51 562
mm2/s
mm2/s
mPa.s
kg/m3
°C
°C
hmot. %
mg KOH/g

14,5
111
146
3220
888
220
-27
1,8
15

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