
Specifikációk és jóváhagyások

 Az Eurol® Globence 15W‐40 egy tartós, szinte�kusbázisú motorolaj, amelyet 
legújabb olajfogyasztási és károsanyag‐kibocsátási előírások szerint fejleszte�ek ki. 
Megfelel a jelenleg érvényben lévő minőségi előírásoknak 
az európai, amerikai és japán dízel‐ és benzin üzemű motorokhoz. 

Kifejeze�en alkalmas nagy terhelésű dízel motorokhoz, ugyanakkor 
alkalmazható benzinüzemű motorokhoz is. 
Messze túlteljesí� a legfrissebb, amerikai teherautókra vonatkozó előírásokat 
(akár EGR vagy anélküli, illetve részecskeszűrős vagy anélküli �pusoknál). 

Magas hőtani és öregedési stabilitásának, csakúgy, mint az erős detergens adalékoknak 
köszönhetően biztosítja az olaj és motor állapotának megőrzését. 
Használatával a kopás mértéke a legnehezebb felhasználási körülmények közö� is minimálisra csökkenthető, 
ezáltal a termék garantált jó teljesítményt nyújt a teljes csereintervallum ala�, függetlenül a motor �pusától.

A szinte�kus bázisolaj nem csupán problémamentes hidegindítást, de üzemanyag‐takarékos működést 
és csökkente� olajfogyasztást is biztosít a csökkente� elpárolgási hajlamnak köszönhetően. 

‐ ACEA E7; E9 (2016) 
‐ Renault RLD‐3
‐ Mack EO‐O PP
‐ Caterpillar ECF‐3 / Caterpillar ECF‐2
‐ Caterpillar ECF‐1‐A
‐ CES 20081
‐ Deutz DQC III‐10 LA
‐ Global DHD‐1
‐ MTU type 2.1
‐ Detroit Diesel DDC 93K215
‐ JASO DH‐2

Alkalmazási terület

EUROL GLOBENCE 15W‐40

Rendelkezik az alábbi gépgyártói jóváhagyásokkal:
  ‐ MB 228.31
‐ VOLVO VDS‐4
‐ MAN M3575
‐ API CJ‐4 
‐ API SM

Teljesí� az alábbi jóváhagyásokkat:
  

Szinte�kus long‐life motorolaj ACEA E9; MB 228.31; VOLVO VDS‐4

Web: www.lavina.hu
Webshop: http://lavinaolaj.frsoft.hu/
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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

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C‐on 0.87  kg/l
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 113.5 cSt
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 15.2 cSt
Viszkozitási Index 140
CCS dinamikai viszkozitás 5827 cP
Szulfáthamu tartalom 0.95 súly%
Lobbanáspont 205 °C
Folyáspont ‐36 °C
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