
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorno olje za vrtno opremo

Prednosti izdelka

- lahko se uporablja skozi vse leto
- odlična lastnost hladnega pretoka
- preprost hladen zagon
- visoka raven zaščite pred obrabo

Uporabe

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 je idealna izbira za visoko zanesljivo mazivo štiritaktnih motorjev kosilnic, vrtnih
traktorjev, frez, kultivatorjev, snežnih plugov in generatorjev.
Zadovoljuje in presega zahteve za motorna olja, ki se uporabljajo v delovnih strojih MTD, Briggs & Stratton, Honda in
Tecumseh.

Utekanje:
Pred prvim zagonom motorja previdno napolnite oljno komoro. Motor naj med procesom utekanja deluje pri največ
srednji obremenitvi, ki jo določena v servisnem priročniku - tipično 2-3 ure. Zamenjajte motorno olje. Temu lahko sledi
normalni način delovanja.

Normalno delovanje:
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 omogoča idealno zaščito motorja tudi pod največjimi obremenitvami. Pred vsako
uporabo je priporočljivo, da se preverijo ustrezne ravni olja. Obdobje zamenjave olja je razvidno iz specifikacij v
servisnem priročniku. Običajno je to pri večini motorjev 25 ur in pri nekaterih vrtnih traktorjih 50 obratovalnih ur.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Opis izdelka

Izdelek MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 je narejen iz posebnih sintetičnih olj in kompleksnega sistema dodatkov
(detergent-disperzant, zaviralci oksidacije, korozije, penjenja in obrabe, spreminjevalec pretoka), kar zagotavlja
učinkovitost delovanja in ustrezne pretočne lastnosti.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 nudi visoko raven zaščite pred obrabo motorjev v vseh razmerah.

Zaradi odlične oksidacijske in termalne stabilnosti sintetičnih olj se originalne karakteristike ohranijo tudi pri konstantno
visoki temperaturi motorja.

Posebne lastnosti hladnega pretoka zagotavljajo hitro mazanje in odlično zaščito motorja tudi med zimo.

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorno olje za vrtno opremo

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,865Gostota pri 15 °C [g/cm3]

78,6Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

11,7Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

144Indeks viskoznosti

-36Točka tečenja [°C]

230Plamenišče (Cleveland) [°C]

8,0Bazno število (BN) [mg KOH/g]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60 meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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