
Eurol Geo-Max 10W-40  

Teljesen szintetikus Low SAPS tehergépkocsi motorolaj  

Eurol ® Geo-Max 10W-40 teljesen szintetikus motorolaj 

haszongépjárműveknek, úgynevezett "Low SAPS" technológiával. Ez azt 

jelenti, a kén-, foszfor-és szulfáthamu koncentrációja radikálisan csökken, 

hogy megvédje a kipufogógáz-utókezelő rendszereket. 

Eurol ® Geo-Max 10W-40 alkalmazható számos modern teherautónál, a 

dízel részecske szűrő nélküli dízel motoroknál is.  

Az Eurol ® Geo-Max 10W-40 üzemanyag felhasználás csökkentő 

tulajdonságú és a speciális adalék technológiájával, mind az olajat, mind a 

motort tisztán tartja példátlan módon.  

Az Euro-4, Euro-5 és Euro-6 motoroknál, a káros kipufogógáz-kibocsátás 

is csökken. 

Eurol ® Geo-Max 10W-40 egy úgynevezett "long drain" megnevezésű, az 

olaj így alkalmas a hosszabb olajcsere intervallumokra, ha ezt az gyártó 

(OEM) engedélyezi és függően a munkafeltételek és a szűrési 

módszerektől, csökkentheti a karbantartási költségeket.  

Eurol ® Geo-Max 10W-40 alkalmazható a régebbi Euro 3-as teherautóknál 

is ahol ACEA E4, Mercedes 228,5, DAF HP-2 és a MAN 3.277 jóváhagyást 

írnak elő, illetve a Renault RXD szabványhoz azokban az országokban, 

ahol alacsony kéntartalmú dízel üzemanyagot alkalmaznak. 

TELJESÍTMÉNY SZINTEK:  
API CJ-4 

ACEA E4/E6/E7/E9 (2010) 

Volvo VDS-3&4 

MB 228.51/228.31 

MAN 3477/3575/3271-1 

Mack EO-O PP 

MTU 3.1/3/2.1 

Renault RXD, RLD-3, RLD-2 and RGD 

DAF HP-2 / Long Drain 

Deutz DQC-III-10 LA 

MAN 3271-1; MB 226.9 (LPG- és CNG 

motorok) 

Caterpillar ECF 3 

Cummins 20081 

Detroit Diesel 93K218 

Deutz DQC IV-10 LA

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISZERELÉS  

 
E100121 - 20L, E100121 – 60 L, E100121 - 210L 

 
Ez a termékleírás ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz az EUROL termékek lehetséges alkalmazásaira. Folytonos termékkutatás és fejlesztés 

miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtathatja a gyártó. A jellemző értékek, tulajdonságok alatti 

információk ebben a dokumentumban tipikus értékekből állnak. Bár a szöveg nagy óvatossággal, körültekintéssel készült, a szerző nem 

vállal felelősséget a károk iránt, amit okoz hiányosság, téves fordítás és/vagy a valóságtól való véletlen eltérés. Azt tanácsoljuk, hogy 

lehetőség szerint végezze a végső termék kiválasztást a szállítóval való egyeztetés alapján 

 

Jellemző tulajdonságok: 
 

Geo-Max 10W-40 

Sűrűség 20°C-on Kg/L 0,861 

Viszkozitás 100°C-on cSt 14,0 

Viszkozitás 40°C-on cSt 94,7 

Viszkozitás - 25°C-on  <7000 

Viszkozitási Index   156 

Lobbanáspont COC °C 225 

Dermedéspont °C <-36 

Szulfáthamu Wt% 0,99 

T.B.N szám mgKOH/g 12,8 


