Essolube XT 4 15W-40
Prvotriedny olej pre dieselové motory
Popis výrobku
Essolube XT 4 15W-40 je vysokokvalitný olej pre dieselové motory, ktorý zaisťuje spoľahlivú
ochranu motora pre dnešné dieselové a benzínové motory, ktoré fungujú v drsných
prevádzkových podmienkach. Vysoko rafinovaný základový olej v spojení s multifunkčnou
technológiou aditivácie zaisťuje vynikajúci výkon. Tento produkt je odporúčaný pre použitie
v značnom počte rôznych prostredí s vysokou záťažou – nákladná doprava, baníctvo,
stavebníctvo, poľnohospodárstvo a zmiešané vozové parky.
Charakteristika a výhody
Nízko emisné dieselové motory kladú neustále narastajúce požiadavky na motorové lubrikanty.
Essolube XT 4 15W-40 je vytvorený tak, aby spĺňal prísne normy stanovené pre spoľahlivý
výkon motora tak čo sa týka moderných dieselových a benzínových motorov ako aj starších
modelov.
Kľúčové výhody sú:
* vysoká oxidačná stabilita, ktorá znižuje tvorbu usadenín a nárast viskozity
* dobrá disperzia sadzí, ktorá znižuje spotrebu oleja a opotrebovanie
* vyvážený pomer čistiacich schopností a disperzných vlastností, ktoré pomáhajú udržiavať motor
čistý
* účinné vlastnosti pôsobiace proti opotrebovaniu a prášivosti, ktoré predlžujú životnosť motora
a znižujú náklady na údržbu
Použitie
* technické zariadenia s atmosférickými a turbodúchadlom vybavenými dieselovými motormi od
európskych, japonských a amerických výrobcov
* diaľničná ľahká a ťažká nákladná doprava
* mimodiaľničná doprava vrátane stavebníctva, baníctva, prác v kameňolome
a poľnohospodárstve
* použitie v zmiešaných vozových parkoch
Technické normy a schválenia
Essolube XT 4 15W-40 spĺňa alebo prekračuje nasledujúce priemyselné technické podmienky:
15W-40
ACEA E3/B3/B4/A3
X
API CG-4/CF-4/CF
X
Essolube XT 4 15W-40 má schválenia od nasledujúcich výrobcov:
15W-40
Daimler Chrysler MB 228.3
X
MAN M3275
X
Volvo VDS-2
X

Essolube XT 4 15W-40 je odporúčaný tiež na použitie v nasledujúcich aplikáciách:
15W-40
RVI RD
X
Typ MTU
X
Typické vlastnosti
Essolube XT 4 15W-40
Stupeň SAE
Viskozita,
ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
Viskozitný index,
ASTM D 2270
Síranový popol, váh.%, ASTM D 874
TBN, mg KOH/g,
ASTM D 2896
Bod tuhnutia, °C,
ASTM D 97
Bod vzplanutia, °C
ASTM D 92
Hustota pri 15°C kg/l, ASTM D 4052

15W-40
106
15.0
135
1,4
11,5
-27
220
0.887

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa neočakáva, že tento produkt by mal mať nepriaznivé účinky
na zdravie, pokiaľ sa bude používať na účely, pre ktoré je určený a budú dodržané odporúčania
uvedené vo Výkaze údajov o bezpečnosti materiálu (MSDS). Tieto výkazy sú k dispozícii na
vyžiadanie prostredníctvom kontraktačného a obchodného miesta alebo cez internet. Tento
produkt nesmie byť používaný na iné účely než na tie, pre ktoré je určený. Pri likvidácii
použitého produktu berte ohľad na životné prostredie.
Logotyp Exxon (Esso), dizajn bežiaceho tigra and Essolube sú ochranné značky Exxon Mobil
Corporation, alebo jednej z pobočiek firmy.
ExxonMobil Lubrikanty a špeciálne produkty
Je možné, že nie všetky produkty sú dostupné vo Vašej oblasti. Ak chcete získať viac informácií kontaktujte
predajné miesto vo Vašej lokalite alebo navštívte www.exxonmobil.com. ExxonMobil pozostáva z početných
dcérskych spoločností a pridružených firiem, medzi inými aj Esso, Mobil alebo ExxonMobil. Nič v tomto dokumente
nie je zamýšľané tak, aby potlačilo alebo nahradilo firemnú oddelenosť miestnych subjektov. Zodpovednosť za
činnosť v tej-ktorej lokalite a záväzky sú v kompetencii miestnych pridružených subjektov ExxonMobil. V dôsledku
pokračujúceho výskumu, ktorý je zameraný na nové produkty a vývoja, informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto
dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Typické vlastnosti sa môžu mierne líšiť.
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