Statoil TruckWay 5W-30
Zastosowanie

Charakterystyka:

TruckWay 5W-30 przeznaczony jest do całorocznego stosowania
(z nieznacznym wskazaniem na chłodniejsze pory roku) w pojazdach
wyposa onych w wolnoss ce, doładowane i wysoko doładowane silniki z zapłonem samoczynnym, przy ekstremalnie wydłu onych okresach mi dzy wymianami oleju (przy uwzgl dnieniu zalece podanych
w instrukcjach obsługi pojazdów).
Zalecany jest do stosowania w ci
i autobusach.

kich pojazdach transportowych

TruckWay 5W-30 przewy sza najbardziej surowe wymagania producentów nowoczesnych silników.
Zalety
TruckWay 5W-30 przyczynia si do zmniejszenia zu ycia paliwa
i przedłu enia czasu ycia silnika.

Typowe dane
Parametr
SAE
G sto w 15°C
Lepko kin. w 100°C
Lepko kin. w 40°C
Lepko strukturalna w –30°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
Liczba zasadowa TBN

Olej TruckWay 5W-30 jest to syntetyczny,
wielosezonowy olej do silników z zapłonem
samoczynnym (Diesla).
Jest to olej silnikowy najwy szej klasy
UHPD (Ultra High Performance Diesel)
spełniaj cy najbardziej aktualne wymagania producentów pojazdów wyposa onych
w ci kie silniki Diesla.
TruckWay 5W-30 jest uszlachetniony pakietem dodatków zapobiegaj cych powstawaniu osadów, korozji i zu yciu elementów silnika.
Zapewnia wyj tkowo dobre walory u ytkowe w trakcie eksploatacji, zmniejsza zuycie paliwa

Sposób post powania z produktem
Jednostka
kg/m³
mm²/s
mm²/s
mPas
°C
°C
mg KOH/g

5W-30
862
74
12,0
6200
159
-63
228
16

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.

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
API CF, Volvo VDS-3, ACEA E4/E7, MAN M 3277, MB 228.5, MTU-3, Scania LDF
Dalsze informacje:
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.

Tel/fax +48 12 415 7000

31-476 Kraków, Lubla ska 38.

fax

+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

