Statoil PRO HD
Zastosowanie

Charakterystyka

Wielosezonowe oleje silnikowe Statoil PRO HD przeznaczone s do
smarowania silników wysokopr nych zarówno doładowanych, jak i bez
doładowania stosowanych głównie w ci kich pojazdach l dowych
pracuj cych w trudnych warunkach.
Pro HD jest przede wszystkim przeznaczony do silników Diesla du ej mocy
z doładowaniem i bez. Zastosowana formulacja pozwala na u ycie oleju Pro
HD w silnikach benzynowych i stosowanych w samochodach osobowych
i ci arówkach małej ładowno ci. Idealny dla firm dysponuj cych
zró nicowanym taborem, do których zalecane s równie oleje ni szych
kategorii jako ci CE, CD.
Zalety
Statoil PRO HD zapewnia utrzymanie silnika w czysto ci, nisk konsumpcj
oleju i niezawodn prac w okresie eksploatacji, posiada polepszone
własno ci przeciwkorozyjne i przeciwzu yciowe.

Oleje silnikowe Statoil PRO HD
otrzymywane s z gł boko
rafinowanych olejów mineralnych
uszlachetnionych odpowiednim
pakietem dodatków.
Statoil PRO HD posiadaj dobre
własno ci u ytkowe: antyutleniaj ce,
myj co dysperguj ce,
przeciwkorozyjne i antypienne.
Zalecany jest tak e do stosowania
w silnikach z zapłonem iskrowym.
Posiada doskonałe własno ci
eksploatacyjne.

Typowe parametry

SAE
G sto w 20°C
Lepko w 100°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
Liczba zasadowa TBN
CCS w -20°C
Popiół siarczanowy

15W-40
Metody
PN-90/C-04004
PN-81/C-04011
PN-79/C-04013
PN-83/C-04117
PN-EN ISO 2592
ASTM D 2896-98
ASTM D 5293
PN-82/C-04077

Jednostki
kg/m³
mm²/s
°C
°C
mg KOH/g
mPas
% wag.

Warto ci
15W-40
883
15
140
-30
220
11
6800
1,6

20W-50
Warto ci
20W-50
890
19
137
-30
220
11
1,7

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.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Poziom jako ci
API CG-4/CF-4/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E2/B3/A2
Poziom jako ci: MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS, Mack EO-M, Mack EO-MPlus, MB 229.1, VW 501/505
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

