
MAXWAY E9 10W-30
Olej do silników wysokoprężnych o jakości SHPD

Opis produktu

MAXWAY E9 10W-30 to pólsyntetyczny olej do silników wysokopreznych o jakosci SHPD (Super High
Performance Diesel) do pojazdów pracujacych w trudnych warunkach.

Obszar stosowania

MAXWAY E9 10W-30 jest zalecany dzieki doskonalym osiagom we wszelkiego rodzaju silnikach
wysokopreznych, równiez pracujacych w trudnych warunkach. Można go stosować w celu zmniejszenia
wymaganej częstotliwości wymiany oleju. Produkt ten jest zalecany jako olej uniwersalny w przypadku
dysponowania wieloma silnikami wysokopreznymi róznego typu, wymagajacymi stosowania olejów o róznej
specyfikacji. Olej ten dobrze sprawdza sie równiez w silnikach benzynowych. To olej o umiarkowanej zawartosci
popiolu siarczanowego, siarki i fosforu, którego formula spelnia wymagania silników z filtrami czastek stalych oleju
napedowego (DPF) zgodnych z norma emisji Euro 5, przeznaczony do stosowania z olejem napedowym o niskiej
zawartosci siarki. Spelnia wymagania Volvo VDS-4.

Cechy charakterystyczne i zalety

Spelnia rygorystyczne wymagania narzucane przez czolowych producentów silników. Zmniejszenie wymaganej
częstotliwości wymiany oleju przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania i zwiększenia dostępności
pojazdów. Doskonala ochrona, skuteczne kontrolowanie ilosci sadzy i wlasciwosci czyszczace przyczyniaja sie do
wydluzenia okresu eksploatacji silnika i ograniczenia jego zuzycia. Dobre wlasciwosci rozruchu w niskich
temperaturach zapewniaja skuteczna ochrone silnika i ograniczenie zuzycia nawet w niskich temperaturach. To
uniwersalny olej do samochodów ciezarowych, autobusów i lekkich samochodów dostawczych. Zatwierdzony i
odpowiedni do silników zarówno wysokopreznych, jak i benzynowych.

Próby i zatwierdzenia

Specyfikacje:  ACEA E9-10, API CJ-4/SM/SN

Data poprawek  19-sie-2014

Zatwierdzenia:  Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN 3575
Spełnia wymagania:  Renault RLD-3, MACK EO-O PP, MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC
III-10LA, Cummins CES 20081
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty
olej w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie
www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.



Dane charakterystyczne

Charakterystyka Wartość Jednostki Metoda

Wynik symulacji rozruchu silnika
zimnego (CCS) w temperaturze
-25°C

5830 mPas ASTM D 5293

Gęstość w temperaturze 15°C 864 kg/m³ ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia
(COC)

230 °C ISO 2592

Lepkość HTHS - mPas CEC L-36-A-90
temperatura krzepnięcia -42 °C ISO 3016
TBN 9.2 mg KOH/g ASTM D 2896
Lepkość w temperaturze 40°C 78 mm²/s ISO 3104
Lepkość w temperaturze 100°C 11.9 mm²/s ISO 3104
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Wskaźnik lepkości 147 - ISO 2909

Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com


