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Egész évben használható, rendkívüli teljesítményszintű úgynevezett SHPD olaj (Super High Performance Diesel Oil) 
EURO V emissziós határértéket teljesítő motorok számára. Magas minőségű alapolajból gyártott, alacsony párol-
gási hajlamú olaj, amelyet modern hidrogénezési eljárással állítanak elő, és a legújabb generációs 
adalékkompozíciót tartalmazza (oxidáció- és korróziógátló, detergens és diszpergens adalékok). 

• tökéletes kenést biztosít a modern, erősen igénybe vett dízel és benzin üzemű motoroknak is
• problémamentes, egész éves működést biztosít, garantálja a könnyű indíthatóságot alacsony hőmérsékleten is
• megakadályozza a magas és alacsony hőmérsékletű iszaposodás kialakulását, és tisztán tartja a motort
• kiváló az oxidációgátló tulajdonsága, ami garantálja az olaj hosszú élettartamát
• tökéletesen védi a motor belső részeit a korróziótól
• lehetővé teszi az olajcsere periódus jelentős meghosszabbítását
• garantálja a szigorú emissziós határértékek betartását

HEAVY SHPD 15W-40
Motorolaj

TERMÉK LEÍRÁSA:

Jóváhagyások, specifikációk: 
• API CI-4/SL; • ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3; • MB 228.3; • MB 229.1; • MAN M3275-1
• VOLVO VDS-3; • Cummins CES 20075/76/77/78; • Renault VI RLD-2; • Caterpillar ECF-1a
• Scania (EURO V; 60 000km); • AF EUR V;• IVECO; • Deutz DQC-III-05; • Mack EO-M Plus, EO-N
• Detroit Diesel 7SE 270;• TEDOM 258.3;• MTU Type-2;• AVIA 712, D407, D421.76, D421.85;• VW 505.00

ALKALMAZÁSA:
Az Ölwerk HEAVY SHPD 15W-40 megfelelő kenést biztosít az erősen igénybevett személyautók, autóbuszok, moz-
donyok, hajók, építőipari, erdészeti és mezőgazdasági munkagépek dízel üzemű motorjainak. Különösen alkalmas 
a nehéz terepen dolgozó gépek motorjainak kenésére. Lehetővé teszi a szigorú emissziós határértékek betartását, 
és biztosítja a nagyon hosszú olajcsere periódust (távolsági teherfuvarozás).

Tulajdonság Mértékegység Érték Szabvány

Kinematikai viszkozitás 100 
°C-on mm2/s 14,5 ČSN EN ISO 3104

Viszkozitási index 135 ČSN ISO 2909

Lobbanáspont °C 220 ČSN EN ISO 2592

Dermedéspont °C -33 ČSN ISO 3016

TBN mg KOH/g 10,5 ČSN ISO 3771

Noack-féle elpárolgási 
hajlam vizsgálat % hm 10,0 DIN 51 581

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikációt. 




