Statoil TurboMaxWay 15W-40
Zastosowanie

Charakterystyka:

Olej TurboMaxWay 15W40 to wielosezonowy olej
silnikowy zaliczany go
grupy Super High Performance Diesel – SHPD
przeznaczony do smarowania wysoko obci onych silników du ej mocy
bez i z turbodoładowaniem pracuj cych w najtrudniejszych warunkach
eksploatacyjnych.

Olej TurboMaxWay 15W-40 posiada bardzo dobre własno ci
u ytkowe, a w szczególno ci:
− Antyutleniaj ce – przeciwdziałaj ce tworzeniu osadów wysokotemperaturowych na elementach silnika.
− Antykorozyjne i przeciwrdzewne – zapewniaj ce ochron łoysk silnika przed korozj ,
− Myj co dysperguj ce – zapewniaj ce czysto elementów wewn trz silnika,
− Przeciwzu yciowe – obni aj ce zu ycie układu zaworowego,
− Lepko ciowo temperaturowe – zapewniaj ce niezawodne smarowanie silnika w szerokim zakresie temperatur oraz ułatwiaj ce rozruch zimnego silnika.

Typowe dane
Parametr
SAE

Sposób post powania z produktem
Jednostka
-

15W-40

mm²/s

14

Wska nik lepko ci

-

130

Temperatura płyni cia

°C

-30

Liczba zasadowa

mg KOH/g

10

CCS w -20°C

mPas

7000

Popiół siarczanowy

% wag.

1,4

Lepko

kin. w 100°C

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
ró ni od warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

nieznacznie

Aprobaty

API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E5/E3/B3/A2, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2,
Poziom jako ci: MB 229.1, ZF TE-ML 07C/04C, Cummins CES 20,072/1/6/7, CAT ECF1, Mack EOM Plus, WT-24/2000/STATOIL

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 zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

