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CLASSIC MEDUNA  LT 530 LA PLUS 
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 VI 
 

Popis 

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS je velmi kvalitní lehkoběžný motorový olej na bázi HC syntetických základních olejů pro vznětové 

motory užitkových vozidel s filtrem pevných částic (DPF) nebo bez něj. Technologie aditiv použitá v oleji CLASSIC MEDUNA LT 530 LA 

PLUS se vyznačuje velmi nízkým obsahem popela. Zvolené základní oleje umožňují celoroční použití v rozsahu viskozity SAE 5W-30. 
 

Oblast použití 

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS je určen pro použití v moderních motorech se systémy následné úpravy výfukových plynů, 

které splňují Euro V a VI. Chrání motor i za extrémních podmínek v celoročním provozu a je navržen pro maximální intervaly 

výměny oleje. CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS je mísitelný s konvenčními motorovými oleji. Jeho mísení s jinými motorovými 

oleji se však z důvodu snížení či eliminace užitku nedoporučuje. 
 

Vlastnosti 

•  šetrný vůči systému následné úpravy výfukových plynů díky velmi nízkému podílu síranového popela 

•  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 

• šetří palivo tím, že optimalizuje vnitřní tření v motoru 
 

Technické údaje 
 

Vlastnosti Jednotka Hodnota* 

Hustota 15 °C kg/l 0,855 

Viskozita 40 °C mm²/s 67,9 

Viskozita 100 °C mm²/s 11,5 

Index viskozity  164 

Bod tuhnutí °C −51 

Bod vzplanutí (COC) °C 225 

Síranový popel Hmotn. % 0,95 

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

 

Jakost 

API CJ-4/SN 

ACEA E9/E7/E6 
 

Kapacita  

MAN M 3677 / 3477 / 3271-1 Cummins CES 20081 MTU MTL 5044 typ 3.1 

Schválení MB-228.51 MB 228.31 Deutz DQC IV-10 LA 

Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1 Volvo VDS-4 / VDS-3 / CNG Mack EO-O Premium Plus / EO-N / EO-M Plus 

Renault RXD / RLD2 / RLD3 Jaso DH-2  
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