
 Statoil Super Speed 3S Diesel 15W-40  

 

Zastosowanie 

 

Charakterystyka:  

Super Speed 3S Diesel 15W-40 jest przede wszystkim przeznaczony do sil-
ników Diesla du�ej mocy z doładowaniem i bez. Zastosowana formulacja po-
zwala na u�ycie oleju Super Speed 3S Diesel 15W-40 w silnikach benzyno-
wych i stosowanych w samochodach osobowych i ci��arówkach małej ła-
downo�ci. Idealny dla firm dysponuj�cych zró�nicowanym taborem, do któ-
rych zalecane s� równie� oleje ni�szych kategorii jako�ci CE, CD. 

 

Zalety 

 

Super Speed 3S Diesel 15W-40 gwarantuje utrzymanie silnika w czysto�ci, 
zapewnia doskonałe smarowanie w ka�dych warunkach, posiada polepszo-
ne własno�ci przeciwkorozyjne. 

 

Super Speed 3S Diesel 15W-40 jest to 
mineralny, wielosezonowy olej do silni-
ków z zapłonem samoczynnym (Diesla). 
Zalecany jest tak�e do stosowania w sil-
nikach z zapłonem iskrowym. Skompo-
nowany jest na mineralnej wysoko rafi-
nowanej bazie olejowej oraz odpowiednio 
dobranym zestawie dodatków uszlachet-
niaj�cych. 

Posiada doskonałe własno�ci eksploata-
cyjne. 

 

Typowe dane 
 

  Sposób post�powania z produktem 

Parametr 

 
SAE 
Lepko�� kin. w 100°C 
CCS w –20°C 
Wska�nik lepko�ci 
Temperatura płyni�cia 
Temperatura zapłonu 
Liczba zasadowa 
Popiół siarczanowy 

 Jednostka 

 
- 
mm²/s 
mPas 
- 
°C 
°C 
mg KOH/g 
% wag. 

 

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

 
Chroni� skór� przed kontaktem z olejem �wie�ym i prze-
pracowanym. 
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 CG-4/CF-4/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E2/B3/A2, MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS, Aprobata militarna kod 
MPS O-236, Poziom jako�ci: Mack EO-M, Mack EO-MPlus, MB 229.1, VW 501/505, WT-08/2001/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. 

 


