
Gulfco Fleet 15W-40
OLEJ DO SAMOCHODOWYCH SILNIKÓW ZASILANYCH GAZEM NATURALNYM

Opis produktu

Gulfco Fleet 15W-40 to olej  do silników gazowych przewidziany do pracy przy dużych obciążeniach, średniopopiołowy, specjalnie
opracowany do stosowania w nowoczesnych, ciężarówkach i autobusach o wysokiej mocy, pracujących na ciekłym lub sprężonym gazie
ziemnym (LNG/ CNG) lub gazie płynnym (LPG). Olej Gulfco Fleet 15W-40 jest skomponowany z wysokiej jakości olejów bazowych oraz
dodatków uszlachetniających specjalnie opracowanych dla silników gazowych dla zapewnienia nadzwyczajnej czystości silnika, ochrony
przez zużywaniem się oraz poprawy ogólnych osiągów. Zaawansowany skład oleju Gulfco Fleet 15W-40 zapewnia szczególną ochronę
przed utlenianiem i nitrowaniem oraz zmniejsza osady w komorze spalania. Olej Gulfco Fleet 15W-40 spełnia wymagania specyfikacji
głównych producentów silników samochodowych na gaz ziemny w tym Daimler, Volvo i MAN.

Gulfco Fleet 15W-40 posiada doskonałą odporność na utlenianie i nitrowanie minimalizując w ten sposób narosty i osady oraz zwiększa
żywotność  oleju/filtra.  Nadzwyczajne  właściwości  ochrony  przed  zużywaniem  się  zapewniają  zwiększone  zabezpieczenie  przed
zużywaniem się mechanizmu rozrządu zaworowego oraz zoptymalizowana zawartość popiołu wydłuża żywotność zaworów / świec przy
jednoczesnym  zapewnieniu  wymagań  odnośnie  detergencyjności  /  liczby  zasadowej  (TBN).  Efektywna  detergencyjność  and
rozpraszalność pozwalają utrzymać silnik w czystości oraz zapewnić wydłużone okresy pomiędzy wymianami dzięki względnie wysokiej
liczbie zasadowej oleju. Bardzo dobre zachowywanie liczby TBN zapewnia ochronę przed zużyciem korozyjnym poprzez neutralizowanie
kwasów.

Olej Gulfco Fleet 15W-40 jest zalecany do ciężarówek i autobusów pracujących przy dużym obciążeniu spalających LNG, CNG i LPG oraz
wymagających  płynów o  jakości  odpowiadającej  MAN M 3271-1  i/  lub  MB 226.9.  Ponadto  również  dla  autobusów i  ciężarówek
wyposażonych w silniki zaprojektowane do pracy w 100% na CNG lecz wymagających składów o względnie wysokiej liczbie TBN w celu
odpowiedniej kontroli poziomu osadów i zużywania się tj. silniki MB i MAN. Również do innych silników iskrowych na gaz ziemny
wymagających  olejów  jakości  API  CF-4  oraz  pojazdów pracujących  w  lżejszych  warunkach  wykorzystujących  CNG wymagających
najwyższej jakości oleju lub pracujących w trudnych warunkach roboczych.

Posiada aprobaty
MAN M 3271-1, MB-Approval 226.9
Spełnia normy
API CF-4, Volvo CNG, Renault RGD

Właściwości Metoda testu Wartość
SAE SAE J300 15W-40
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 883
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 104 mm2/s (cSt)
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 14.5 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 137
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 222°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 -30°C
Ogólna liczba zasadowa mgKOH/g ASTM D2896 7.1
Popiół siarczanowy, wt % ASTM D874 0.98
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