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Status EXTRA SYNTRUCK 10W-40 

Είναι ένα 100% συνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενιάς (UHPD). Δημιουργήθηκε για να καλύψει 
πλήρως τις απαιτήσεις των κινητήρων πετρελαίου βαρειάς χρήσης EURO IV & V με φίλτρο 
σωματιδίων (DPF) ή χωρίς. Για να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος 
επεξεργασίας καυσαερίων χρησιμοποιήθηκε η πιο σύγχρονη τεχνολογία "low SAPS". Μετά από 
μακροχρόνιες δοκιμές στο εργαστήριο της εταιρείας και τη χρήση ειδικά επιλεγμένων συνθετικών 
λαδιών και εξελιγμένων προσθέτων δημιουργήθηκε ένα προϊόν κορυφαίας απόδοσης και 
προστασίας. 
Είναι ιδανικό για χρήση σε εμπορικά πετρελαιοκίνητα οχήματα που λειτουργούν σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες και εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού (έως και 100.000 km, 
ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος χάρη στη 
μείωση της κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου και τα πολύ μεγάλα διαστήματα service. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα, λεωφορεία,αγροτικά μηχανήματα 
κ.λ.π. 

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές των κορυφαίων κατασκευαστών οχημάτων: 
API CI-4, ACEA E6/E7, MB 228.51, MAN M 3271-1, M 3477, Volvo VDS-3, Renault RLD-
2/RXD/RGD, DAF ("where E6 is called for:"), MTU Type 3.1, Deutz DQC III-10 LA, Cummins 
CES 20076/77, MACK EO-N. 

Ιδιότητες: 
  ‘Low SAPS’ τεχνολογία για αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων 

(φίλτρου σωματιδίων DPF) 
 εξαιρετικά αντιτριβικά χαρακτηριστικά για χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου 
 εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού 
 πολύ γρήγορη λίπανση κατά το κρύο ξεκίνημα 
 εξαιρετική λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες 
 απόλυτη προστασία από τη φθορά όλων των μερών του κινητήρα 
 επιβεβαιωμένα απόλυτα καθαρός κινητήρας και φίλτρο σωματιδίων 

Τυπικά  Χαρακτηριστικά 

 Status EXTRA SYNTHETIC TRUCK 

Technical 
Data 

Unit Test method SAE 
10W/40 

d/15 °C kg/m³ DIN EN ISO 12185 0,858 

Flp.(COC) °C DIN ISO 2592 227 

Pourpoint °C  DIN ISO 3016 - 36 

V/40 °C mm²/s DIN 51562-1 88,0 

V/100 °C mm²/s DIN 51562-1 13,8 

VI  DIN ISO 2909 159 

 


