
 Statoil EuroWay 15W-40  

 

Zastosowanie 

 

Charakterystyka:  

EuroWay 15W-40 to olej silnikowy klasy SHPD przeznaczony do sto-
sowania w najnowszej generacji silnikach z zapłonem samoczynnym 
(Diesla) zarówno bez doładowania, jak i turbodoładowanych pracuj�-
cych w �rednich i ci��kich warunkach eksploatacji. Zaprojektowany 
pod k�tem zminimalizowania osadów sadzy, szlamów, utrzymania 
tłoków w nienagannej czysto�ci. Posiada wysoki wska�nik lepko�ci 
i �wietne wła�ciwo�ci antyzu�yciowe. Przewy�sza najbardziej surowe 
wymagania producentów ameryka�skich (Mack, Cummins) i europej-
skich (Mercedes Benz, MAN, Volvo). 

Zalecany do najnowocze�niejszych silników Diesla w samochodach 
ci��arowych.  

Zast�puje oleje SHPD w klasie jako�ci API CG-4, CF-4. 

Zastosowana formulacja pozwala na u�ycie oleju tak�e do najnowo-
cze�niejszych silników benzynowych. 

 

Zalety 

 

EuroWay jest zestawiony według najnowocze�niejszej receptury, 
z najnowocze�niejszych dodatków, m. in. dlatego gwarantuje najlep-
sza ochron� dla silnika. 

 

EuroWay 15W-40 jest to najwy�szej klasy 
mineralny, wielosezonowy olej silnikowy 
produkowany z selektywnie rafinowanych 
olejów mineralnych oraz odpowiednio do-
branego zestawu najnowocze�niejszych 
dodatków uszlachetniaj�cych. 

EuroWay 15W-40 posiada doskonałe wła-
sno�ci u�ytkowe, gwarantuje doskonałe 
smarowanie oraz utrzymanie silnika w czy-
sto�ci. 

Zabezpieczenie antykorozyjne i własno�ci 
przeciwzu�yciowe s� podniesione na wy�-
szy poziom w stosunku do zwykłych olejów 
SHPD, m. in. dlatego dzi�ki EuroWay silni-
ki zyskuj� na �ywotno�ci pracuj�c przez 
cały czas w komfortowych warunkach. 

 

Typowe dane 
 

   Sposób post�powania 
z produktem 

Parametr 

 
SAE 
Lepko�� kin. w 100°C 
Lepko�� strukturalna w -20°C 
Wska�nik lepko�ci 
Temperatura płyni�cia 
Temperatura zapłonu 
Liczba zasadowa 

 Jednostka 

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

 

 
15W-40 
15 
7000 
140 
-31 
218 
10 

 
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 

 
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, RVI RLD 99, ZF TE-ML 07C/04C, Cummins CES 20,072/1/6/7, Mack EO-M Plus, CAT 
ECF-1, WT-51/2000/STATOIL 

Dalsze informacje: 

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. 


