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CLASSIC MEDUNA  LT 530 A 
Motorový olej pro užitková vozidla na bázi syntetické HC technologie SAE 5W-30 Low Ash s nízkým obsahem popela, mj. pro vozidla 

s následnou úpravou výfukových plynů do emisní třídy Euro V 
 

Popis 

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA je motorový olej na bázi syntetických základních olejů HC, určený pro užitkové vozy s dieselovým motorem. 

Technologie aditiv použitá v oleji CLASSIC MEDUNA LT 530 LA se zcela obejde bez těžkých kovů a přitom nabízí maximální výkonnost. 

To je zvláště výhodné u vozidel se systémem následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic nebo katalyzátory, jež 

tato technologie aditiv mnohem méně zatěžuje. Vynikající tepelná stabilita a nízký podíl síranového popela brání usazeninám na pístech a 

eliminují samovznícení. 
 

Oblast použití 

Nezávisle na počtu ujetých kilometrů lze i u starších dieselových motorů přejít na CLASSIC MEDUNA LT 530 LA bez nutnosti proplachu. 

Olej CLASSIC MEDUNA LT 530 LA je mísitelný s konvenčními motorovými oleji. Jeho mísení s jinými motorovými oleji se však z důvodu 

snížení či eliminace užitku nedoporučuje. 

 

Vlastnosti 

•      šetří systém následné úpravy výfukových plynů díky velmi nízkému podílu síranového popela a velmi nízkému obsahu fosforu a síry 

•       redukce škodlivých emisí 

•      určený pro nejdelší intervaly výměny oleje 

•      vynikající ochrana proti opotřebení i za nepřetržitého provozu při plném výkonu motoru díky nové technologii aditiv 

•      zabraňuje usazeninám v motoru a zejména v turbodmychadle 

•      ochrana proti korozi, a to i při použití motorové nafty s vyšším obsahem síry 

•      neobsahuje těžké kovy, šetří životní prostředí 
 

Technické údaje 
 

Vlastnosti Jednotka Hodnota* 

Hustota při 15 °C kg/l 0,857 

Viskozita při 40 °C mm²/s 68,0 

Viskozita při 100 °C mm²/s 11,5 

Index viskozity  163 

Bod tuhnutí °C −48 

Bod vzplanutí (COC) °C 230 

Síranový popel Hmotn. % 0,96 

*Jde o průměrné hodnoty, které mohou v rámci normy kolísat. 
 

 

Jakost 

ACEA E7/E6 
 

 

Kapacita 

MB 228.51 MAN M 3477 

Volvo VDS-3 Renault RXD / RLD2 

Deutz DQC IV-10 LA  Mack EO-N 

MTU DDC typ 3.1 IVECO 18-1804 TŘÍDA TLS E6 
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http://www.hazmioil.cz/Classic/Classic_Meduna_LT_530_LA.pdf

