Informacija apie gaminį

ENEOS Premium Hyper 5W40
Visiškai sintetinė, ilgai tarnaujanti (Long-Life) variklių alyva
ENEOSPremium Hyper 5W40 yra moderniausia visiškai sintetinė variklių alyva, skirta lengvųjų automobilių benzininiams ir
dyzeliniams varikliams su ar be katalizatoriais, dyzelinių automobilių kietųjų dalelių filtrais (DPF), suodžių filtrais, turbokompresoriais
ir tiesioginio įpurškimo sistemomis. Ši alyva garantuoja greitą ir stabilų tepimą, didelį terminį stabilumą, esant didelėms apkrovoms
plačiame temperatūrų diapazone. Šie mažai sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros naudojantys tepalai tinka visų europietiškų lengvųjų
automobilių varikliams ir užtikrina retesnį keitimą, švaresnį degimą, mažesnes kuro sąnaudas, mažas alyvos sąnaudas ir mažesnį
emisijų lygį. Ši alyva gali būti naudojama ir ne tik Euro 4 standarto varikliuose.

* YPATYBĖS
1. Visiškai sintetinė variklių alyva su nuosėdų
kontrolės formule
Naujo kartos mažai sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros
naudojanti alyva užtikrina gerą apsaugą ilgesniais
alyvos keitimo intervalais. Ši alyva sukurta VAG
grupės (Volkswagen, Audi, Seat ir Škoda) lengviesiems
ir mažų apkrovų komerciniams automobiliams. Be to,
ji gaminta taip, kad tiktų dyzeliniams VW varikliams
su tiesioginio įpurškimo kiekvienam purkštukui
siurbliu technologija (PDi/TDi su raudona D ir raudona
i) bei varikliams, kuriems nurodoma pilti VW 505.01
variklio alyvas.
Taip pat naudojama Euro IV standarto Mercedes Benz
ir BMW automobiliuose su suodžių filtrais, norint
išvengti filtrų užsikimšimo. Pagerina dyzelinių
automobilių kietųjų dalelių filtro veikimą ir pailgina jo
tarnavimo laiką, išvengiant ankstyvo užsikimšimo.

*KOKYBĖS STANDARTAI
 API: SN/CF
 ACEA: C3, A3/B4 (08)
 VOLKSWAGEN: VW 500/505/502/505.01
 MERCEDES-BENZ: MB 229.31 / 229.51
 BMW LongLife 01 ir LongLife 04
 GM Dexos 2
* TINKAMA AUTOMOBILIAMS
Benzininiams, SGD dujomis varomiems ir mažų
apkrovų dyzeliniams varikliams su ar be
turbokompresoriumi, katalizatoriumi ar DPF filtru,
taip pat varikliams su tiesioginiu įpurškimu.
* TAROS
1 l, 4 l, 200 l statinė ir 1000 l vidutinės talpos
konteineris
* TIPINĖS SAVYBĖS

2. Ilgesni alyvos keitimo intervalai
Dėl išskirtinio atsparumo oksidacijai ši alyva užtikrina
išskirtinį variklio patvarumą ir itin ilgus alyvos keitimo
intervalus.
3.
Didesnis
atsparumas
nusidėvėjimui
ir
nepriekaištinga švara
Alyvos plėvelė išlieka stipri, esant aukštai
temperatūrai, dideliam greičiui ir apkrovai. Apsauga
nuo dėvėjimosi itin efektyvi agregatuose su viršutinio
veleno sistemomis. Ši alyva pasižymi nepaprastu
terminiu ir oksidaciniu stabilumu, tad palaiko variklio
švarą, neleisdama formuotis nuosėdoms, kurios gali
užkirsti variklį ar užkimšti siurblį.

SAE klampumo klasė
Tankis (20 °C), g/cm3
Pliūpsnio temperatūra °C
2
Kinematinė klampa (40 °C), mm /s
2
(100 °C),mm /s
(-30°C), mm2/s
Klampumo indeksas
Stingimo temperatūra, °C
Sulfatinių pelenų %

5W-40
0.85
226
86,6
14,3
<6,600
172
-40,0
< 0.8

Pastaba: Tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo.

ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. SKAITYTOJAMS PATARIAME
KRUOPŠČIAI ĮVERTINTI GAMINIO PASIRINKIMĄ TARIANTIS SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME LAPE ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO, AR
NETIKSLUMŲ. ENEOS tepalų oficiali platintoja Baltijos šalims UAB Interviga.
Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.com , tel.: (8 5) 2740440, mob.tel.: (8 611) 32141.

