
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzalno motorno olje

Prednosti izdelka

- lahko se uporablja za različne vrste vozil
- primerno za sodobne dizelske in bencinske motorje
- visok nivo storilnosti
- daljša življenjska doba motorja
- izjemna zaščita pred obrabo
- za motorje tovornih vozil Euro III, Euro IV in Euro V

Uporabe

MOL Dynamic Transit 15W-40 je univerzalno motorno olje, primerno za mazanje težkih dizelskih motorjev Euro III,
Euro IV in Euro V - brez DPF, sodobnih bencinskih in dizelskih motorjev osebnih, terenskih ter gradbenih vozil.

MOL Dynamic Transit 15W-40 je univerzalno motorno olje. Lahko se uporablja za različne vrste vozil.

Ustreza zahtevam zahtevnega standarda evropskih olj za težke motorje. Nudi dolgo življenjsko dobo in odlično zaščito
pred obrabo motorjev.

Izdelek je idealno mazivo za vsa sodobna dizelska vozila z visoko obremenitvijo s sistemi EGR in SCR.

Primerno za evropska in ameriška težka gospodarska vozila in železniške dizelske motorje.

Glede na originalne odobritve proizvajalcev motorjev daje pri dolgih transportih 60.000 km ali - v nekaterih primerih -
celo daljše intervale menjave olja.

Pri ostalih vrstah motorjev je možnost podaljšanja intervala menjave olja odvisna od zasnove motorja, delovanja in
tehničnega stanja. Za natančnejša pojasnila se obrnite na naše tribološke izvedence.

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
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Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
DDC series 2000/4000
ZETOR
Deutz DQC II-10
Mack EO-N
KAMAZ
ACEA E7-12
ACEA E5-02
ACEA E3-96 Issue 4
API CF
Global DHD-1
TEDOM 258-3
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
Avia
DDC 93K215
ACEA A3/B4-12

Opis izdelka

Olje MOL Dynamic Transit 15W-40 je izdelano iz visoko rafiniranih mineralnih olj z uporabo sodobnih tehnologij
rafiniranja z večnamenskim, dobro uravnoteženim sistemom dodatkov (detergent, disperzant, agenti proti obrabi, proti
oksidaciji, proti koroziji, proti penjenju in za izničevanje kislin), kakor tudi sestavin za ugodne pretočne lastnosti.

Toplotna in oksidacijska stabilnost preprečujeta nastanek mulja in usedlin.

Izdelek daje dolge intervale menjave olja, podaljša življenjsko dobo motorja in zmanjša čas nedelovanja.

Nudi popolno zaščito v vseh servisnih pogojih in ohranja čistočo notranjih delov motorja, zmanjšuje obrabo motornih
delov, preprečuje korozijo in izničuje kislinske tvorbe med delovanjem.
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Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,883Gostota pri 15 °C [g/cm3]

109Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

14,8Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

137Indeks viskoznosti

-30Točka tečenja [°C]

225Plamenišče (Cleveland) [°C]

10,7Bazno 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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