TITAN CARGO MC SAE 10W-40

PI 6-0032

Motorový olej „Ultra-High-Performance-Diesel“ SAE 10W-40, na bázi MC-syntézy
pro naftové motory s nejvyšším přeplňováním

TITAN CARGO MC je super dlouhodobý lehkoběžný
motorový olej pro všechny přeplňované a nepřeplňované naftové motory nákladních vozidel, autobusů a
pracovních strojů. Třída SAE 10W-40 zajišťuje bezproblémové celoroční použití. Je vhodný pro nejdelší
intervaly výměny oleje.
TITAN CARGO MC byl vyzkoušen v praxi a osvědčil
se v agregátech dle předepsaných specifikací:
• SAE 10W-40
• ACEA E4 / E5 / E7
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•
•
•
•
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•

• API CH-4
• MB 228.5
• MAN M 3277 aa (ascherarm)
• VOLVO VDS-2
• MTU DDC Typ-3
• RENAULT RXD

•

Ochrana před tvorbou zrcadlových ploch na stěnách válců (Bore-Polishing).
Redukce částic ve výfukových plynech.
Ochrana před korozí i při použití motorové nafty
s vyšším obsahem síry.
Bezpečná ochrana před tvorbou usazenin, kalů a
zalepováním jak při mimořádně silném tepelném
zatížení, tak i při provozu na krátké vzdálenosti.
Optimální snášenlivost s těsnícími materiály.
Ochrana životního prostředí díky dlouhým intervalům výměny olejů a nízkým ztrátám odpařováním.
Vysoká výkonnost oleje TITAN CARGO MC
umožňuje, v souladu s doporučením výrobců užitkových vozidel, extrémně dlouhé intervaly výměn
oleje. Rádi Vám poskytneme informace o možnostech programování intervalů výměnných lhůt
olejů a filtrů.
Dle nového předpisu o provozních látkách MB
228.5 je při použití oleje TITAN CARGO MC pro
motory řady 900 a 500 garantován prodloužený
interval výměny oleje při provozu nákladních vozidel na dlouhé i krátké vzdálenosti.
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Pokyny pro použití
Přednosti
•
•
•

Snížení spotřeby paliva díky lehkoběžnému charakteru oleje.
Vynikající ochrana před opotřebením i při dlouhodobém plném výkonu motoru.
Co nejrychlejší promazání po startu a tím redukce
opotřebení při studeném startu a zahřívání motoru.
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• TITAN CARGO MC vykazuje vyšší výkonnost než
běžné vysoce výkonné motorové oleje. Mezinárodně jsou takovéto oleje označovány UHPD-oleje
(UHPD = Ultra-High-Performance-Diesel).
• Přechod na olej TITAN CARGO MC je možný bez
proplachu a bez ohledu na dosavadní provozní výkon motoru.
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