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Zastosowanie 

 

Charakterystyka:  

Olej MaxWay 10W-40 przeznaczony jest do całorocznego sto-
sowania w pojazdach wyposa�onych w doładowane i wysoko 
doładowane silniki z zapłonem samoczynnym, przy ekstremalnie 
wydłu�onych okresach wymiany oleju (przy uwzgl�dnieniu zale-
ce� podanych w instrukcjach obsługi pojazdów). Nadaje si� 
znakomicie do taboru przewozowego zawieraj�cego pojazdy 
wyposa�one w ró�norodne silniki. 

Zalecany jest do stosowania w ci��kich pojazdach transporto-
wych, ci��kich maszynach roboczych. 

Mo�na go stosowa� tak�e do nowoczesnych silników benzyno-
wych. 

 

Zalety 

Mo�liwo�� wydłu�ania przebiegów mi�dzy wymianami, redukcja 
zu�ycia paliwa i oleju, łatwe starty w niskich temperaturach, 
nadmiarowa ochrona przeciwzu�yciowa silnika. 

 

Olej MaxWay 10W-40 jest to półsyntetyczny, wie-
losezonowy olej do silników z zapłonem samo-
czynnym (Diesla) pracuj�cych w ci��kich warun-
kach. Baza olejowa charakteryzuje si� nisk� lot-
no�ci� i wysok� odporno�ci� na utlenianie. Jest 
to olej silnikowy klasy SHPD (Super High Perfor-
mance Diesel) spełniaj�cy najbardziej aktualne 
i surowe wymagania producentów pojazdów wy-
posa�onych w ci��kie silniki Diesla. Przeznaczo-
ny do pracy w najci��szych warunkach.  

Dzi�ki wysokiej odporno�ci na utlenianie nadaje 
si� do zastosowania przy wydłu�onych okresach 
mi�dzy wymianami. 

Posiada nisk� odparowalno�� i przyczynia si� do 
obni�enia konsumpcji oleju i paliwa. 

 
 

Typowe dane 
 

   Sposób post�powania 
z produktem 

Parametr 

 
SAE 
G�sto�� w 15°C 
Lepko�� kin. w 100°C 
Lepko�� kin. w 40°C 
Lepko�� strukturalna w –25°C 
Wska�nik lepko�ci 
Temperatura płyni�cia 
Temperatura zapłonu 
Liczba zasadowa TBN 

Metoda 

 
- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 5293 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
ASTM D 2896 

Jednostka 

 
- 
kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 
mPas 
- 
°C 
°C 
mg KOH/g 

 

 
10W-40 
870 
14,2 
94 
6650 
156 
-36 
220 
11,5 

 
Chroni� skór� przed kontaktem 
z olejem �wie�ym i przepraco-
wanym. 
Przemy� dokładnie wod� z my-
dłem po kontakcie ze skór�. 
Unika� wdychania oparów oleju. 
Unika� u�ywania zaolejonej 
odzie�y. 
Chroni� �rodowisko – prze-
strzega� przepisów dotycz�-
cych likwidowania przepraco-
wanych olejów. 

Podane warto�ci s� warto�ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto�ci mog� si� nieznacznie 
ró�ni� od warto�ci przedstawionych powy�ej w granicach okre�lonych normami. 

 

Aprobaty 

 
ACEA E7/ E5/E3/B3/A3, API CI-4/SL, JASO DH-1,DHD-1, MB-Approval 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-3, 
MTU 2,Scania LDF/LDF-2 
Poziom jako�ci: Allison C-4.RVI RXD,RVI RD/RD-2 

 

Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

31-476 Kraków, Lubla�ska 38.  

Tel/fax  +48 12 415 7000 

fax  +48 12 415 7100 
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 


