Gazpromneft Diesel Premium

SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40

Többfokozatú motorolajok
LEÍRÁS

Egész évben használható többfokozatú Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-30 és 10W-40 és az
ásványi Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40 motorolajok fejlett alap összetevőkből és gondosan
válogatott adalékokból készültek. Növekvő üzemidőt mutat, csökkenti az olajfogyasztást égésen és a
kompatibilitás kibocsátáscsökkentő rendszereken keresztül(SCR, EGR).A Gazpromneft Diesel Prémium
motorolajok tartománya az SHPD (Super High Performance Diesel) osztályába gyártott modern olajokra, nagy
teljesítményű és nagy sebességű felszerelt dízelmotorok kiterjesztett olajcseréjének intervallumára utal. Az
EURO 4 kibocsátási normával összhangban fejlesztett olajok sora helyettesíti az API CH-4, CG-4 és CF-4
olajokat. A szintetikus komponensek a Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40 olajban lehetővé teszik a
megbízható működés mellett a zord időjárási körülmények közötti (Szibéria és a Távol Észak)
problémamentes indítást, továbbá rendkívül alacsony hőmérsékleten kiváló teljesítményt nyújtanak a motorok.

ELŐNYÖK





A magas VI bázisolaj optimális súrlódáscsökkentő jellemzők biztosítják a maximális motor hengerűrtartalmát
Jobb termikus és oxidációs stabilitással megtartja a stabil teljesítményt, mintsem az olaj élettartamát.
A stabil olaj film megakadályozza a széles hőmérséklet tartományban lévő mozgást és meghosszabbítja a
motor élettartamát.
Nagy hatékonyságú tisztító adalékokat tartalmaz és az alaposan kiválasztott bázisolajokkal együtt az
alacsony elpárolgás ellen védő iszappal megakadályozza a lerakódások képződését magas és alacsony
hőmérsékleten és ezáltal az olaj egész életében megtartja tisztaságát.

ALKALMAZÁSA



Nagy sebességű négyütemű dízel turbófeltöltővel nehéz teherautók, közúti és off-road
berendezések, beleértve az EGR és / vagy SCR rendszereket (ACEA E7 alatt).
API SL olajat igénylő benzinmotorok

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
A Gazpromneft Diesel Premium olajok az alábbi előírásoknak felelnek meg/jóváhagyásokkal rendelkeznek:








API CI-4/SL, ACEA E7
MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2
Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2
Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
KAMAZ, JSC; Avtodizel, JSC (YAMZ); Orosz Gépkocsi-mérnökök Egyesülete
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Viszkozitás, cSt @ 100 °С

14.5

11,5

14.5

14.5

Gyulladáspont, COC, °C

222

227

227

225

Cseppenéspont, С

-40

-39

-39

-37

Viszkozitás Index

172

146

158

148

Bázis szám, mg KOH/g

10.0

10,0

10.0

10.0

Szulfáthamu, %

1.4

1,4

1.4

1.4

0.859

0,870

0.873

0.884

Jellemző tulajdonságok

o

Sűrűség @ 20 °С, g/cm

3

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Rendeltetésszerű használat mellett, a Gazpromneft Diesel Prioritet olajok nincsenek káros hatással az
egészségre és a környezetre. Általános higiénia mellett nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Kerülje a
bőrrel való érintkezést. Használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal távolítsa azt el
szappannal és vízzel. További bővebb információt talál a témát illetően a Biztonsági adatlapon.

CSÖKKENTETT KÖRNYEZETI HATÁS
Helyezze a használt terméket a megfelelő hulladékgyűjtőbe. Hivatalos hulladékgyűjtő félen keresztül adja le. Ne
öntse a használt kenőanyagot talajvízbe, vízáramba, lefolyóba, csatornába vagy földbe.
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