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Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban 

sem kifejeze�, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell 

győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. 

A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.

Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz K�. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056,  olaj@lavina.hu, www.lavina.hu

Az Eurol® Fusion 10W‐40 Szintekus bázisú, nagyteljesítményű, dízel motorolaj a korszerű, 
nagy terhelésű, dízel részecskeszűrő nélküli haszongépjárművekhez. 
A legnehezebb üzemeltetési körülmények közö� is kiváló motorvédelmet, 
motor �sztaságot és hosszú motor élettartalmot biztosít.
Kifejeze�en javasolt vegyes gépjárműparkokhoz, valamint Euro III és dízel részecskeszűrő 
nélküli Euro IV és Euro V környezet‐védelmi besorolású haszongépjárművekhez. 

Alkalmazható bányagépek, építőipari‐ és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek, 
személy‐ és kishaszongépjárművek motorjaihoz is.

Elsősorban az ACEA E7 és a Volvo VDS‐3 és API CI‐4 szabványoknak megfelelően le� 
kifejlesztve, de rendkívül széles körű egyéb más gépgyártói szabványokkal is rendelkezik
ezért sokoldalúan alkalmazható egyéb gépjárművekbe is.  Az adalék rendszerének köszönhetően 
mind az olaj, mind pedig a motor egyedülállóan �szta marad.

Minőségi jellemzők
Sűrűség 20°C‐on 0.858  kg/l
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 96,8 cSt
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 14.5 cSt
Viszkozitási Index 155
CCS dinamikai viszkozitás 6620 cP
TBN tartalom
Lobbanáspont 233 °C

Alkalmazási terület

Eurol Fusion 10W‐40

10.1 mg KOH/g

Szinte�kus UHPD Univerzális motorolaj ACEA E7 

Specifikációk és jóváhagyások

‐ ACEA E7 ACEA A3/B4
‐ API SL/CI‐4
‐ MAN M 3275 / MAN M 3271
‐ Renault RLD‐2 / Renault RLD / Mack EO‐N
‐ MB 235.27; B 228.3; MB 229.1
‐ Caterpillar ECF‐2 / Caterpillar ECF‐1‐A
‐ Deutz DQC III‐10
‐ Global DHD‐1
‐ MTU type 2
‐ Detroit Diesel DDC 93K215
‐ JASO DH‐1
‐ Voith Class A
‐ Allison C‐4

Rendelkezik az alábbi motorgyártói jóváhagyásokkal:
  ‐ Volvo VDS‐3 
‐ CES 20077 
‐ CES 20078 

Teljesí� az alábbi jóváhagyásokkat:
  

Folyáspont ‐42 °C
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