
CLASSIC MEDUNA LT 1040 LA
Popis CLASSIC  MEDUNA LT  1040  LA  je  vysoce  aditivovaný  lehko-oběžný  motorový  olej  pro 

nejdelší  výměnné  lhůty  na  bázi  syntetických  základových  hydrocrack  (HC)  olejů pro 
nákladní  automobily.  Zvláště vysoký  výkon  tohoto  produktu  je  dosažen  díky  vysoce  
kvalitnímu  základovému  oleji  a  nejnovější  aditivační  technologii.  Tato  jedinečná 
kombinace nabízí i mimořádné vlastnosti:

 Nízký obsah sulfátového popela, nízký obsah fosforu a síry (low SAPS).
 Snížení tvorby usazenin ve spalovacím prostoru na nejnižší míru.
 Minimální tvorba a shlukování částic. 
 Optimální ocrana proti korozi a tvorbě pěny.
 Nejvyšší ochrana proti opotřebení na pístních kroužcích, stěnách válců a ložisek.
 Vysoký viskozitní index.
 Úspora pohonných hmot při plném zatížení.

Oblast použití Tento palivošetřící motorový olej byl vyvinut pro nasazení při nejtěžších provozních  
podmínkách.  Je  určen  pro  celoroční  použití  v dieselových  motorech.  CLASSIC  
MEDUNA LT 1040 LA splňuje emisní normy EURO 4 a EURO 5. Nejvyššího výkonu je  
dosaženo při použití  nízkosirných paliv a systémů pro úpravu výfukových plynů,  
jako jsou SCR, EGR a DPF. Tyto motorové oleje patří k produktům „low SAPS“.

Produktová data Hustota při 15 °C cca 0,857 kg/l
Viskozita 40 °C cca 90,00 mm²/s
Viskozita 100 °C > 13,80 mm²/s
Viskozitní index > 151
Bod vzplanutí COC > 225 °C
Bod tuhnutí > -30 C

Kvalitativní specifikace API CI-4
ACEA E9/E7/E6

Výkonnost
(ověřený v praxi a  
osvědčený při použití u  
agregátů s předepsanou  
náplní):

Uvolnění pro MB 228.51 a MB 228.5; MAN M 3277 CRT; MAN M 3477;  
Volvo VDS-3 CNG; CAT ECF-1-a;  Renault RXD/RGD; MTU Typ 3.1; DAF;  
VOITH RETARDER; Deutz DQC III-05; Mack EO-M Plus; CUMMINS CES  
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Technický list

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí  současnému stavu  poznatku
a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu  k použití zůstávají vyhrazeny.
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost  příslušných  zkušebních metod.
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.                                                 
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