To nejlepší
pro Váš truck.

Váš truck si zaslouží jen to nejlepší.

Váš truck si zaslouží jen to nejlepší a jen to nejlepší ochrání Váš vůz. Tým specialistů OMV
na maziva vyvinul nejmodernější a nejvýkonnější oleje pro trucky umožňující dosažení nejnižších emisí, nejnižší spotřeby paliva a prodloužených intervalů výměn oleje (až 150 000 km).
Motorové oleje OMV pro trucky prodlužují životnost a zlepšují výkonnost a spolehlivost Vašeho
trucku. Cokoliv si přejete, ať už jde o prodloužené intervaly výměny oleje, maximální ochranu
motoru či palivovou hospodárnost, máme pro Váš truck ten nejvhodnější motorový olej.
OMV truck blue SAE 10W-40
je progresivní motorový olej pro užitková vozidla s extrémně nízkým obsahem popela umožňující splnění
velmi přísných budoucích emisních limitů. Inovativní plně syntetická formulace tohoto oleje byla vyvinuta
speciálně pro užitková vozidla se systémem SCR a filtry částic splňující limity EURO 4 a EURO 5. Používání
tohoto oleje pomáhá snižovat emise a olej je tak šetrnější ke kvalitě vzduchu a prostředí.
OMV truck blue SAE 15W-40
je nízkopopelný motorový olej pro užitková vozidla, speciálně vyvinutý pro použití v motorech splňujících
emisní limity EURO 5 a do budoucna EURO 6 se systémy ke konečné úpravě výfukových plynů (PDF/SCR).
Tento produkt byl speciálně vyvinut pro užitková vozidla s moderními VOLVO motory.
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OMV super truck SAE 10W-40

OMV truck blue SAE 10W-40

Oxidační zahušťování
OMV super truck SAE 5W-30

OMV truck blue SAE 15W-40

Opotřebení: chrání pohyblivé části motoru; Zahušťování sazemi: zabraňuje zahušťování oleje vlivem sazí; Čistota pístů:
zabraňuje vzniku usazenin na pístu, pístních kroužcích a drážkách; Oxidační zahušťování: zabraňuje zahušťování oleje
způsobeného vlivem vysokých provozních teplot; Snášenlivost s filtrem pevných částic (DPF): chrání filtr pevných částic
a katalytický konvertor; Ochrana proti korozi: zabraňuje korozi způsobenou složkami z výfukových plynů a kondenzace;
Úspora paliva: snižuje spotřebu paliva

OMV super truck SAE 5W-30
je plně syntetický motorový olej SUHPD (Super Ultra High Performance Diesel motor oil) nejnovější generace
s vynikajícími parametry spotřeby paliva v těžkých podmínkách a prodlouženými intervaly výměny oleje.
OMV super truck SAE 10W-40
je plně syntetický motorový olej UHPD (Ultra High Performance Diesel motor oil) pro univerzální použití – trucky,
autobusy, stavební a zemědělská technika.

Uvolnění
OMV truck blue SAE 10W-40

OMV truck blue SAE 15W-40

MAN 3477

MAN 3275

MB 228.5

MB 228.31

OMV super truck SAE 5W-30

OMV super truck SAE 10W-40

DEUTZ DQC IV-05

DEUTZ DQC III-05

MAN 3277

MAN 3277

MB 228.5

MB 228.5

MB 228.51
MTU MTL 5044 Type 3.1

MTU MTL 5044 Type 3

RENAULT RXD
VOLVO VDS-3

MTU MTL 5044 Type 3
RENAULT RXD / RLD-2

RENAULT RLD-3
SCANIA LDF

SCANIA LDF-2

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-3

ACEA E4/E7, API CH-4

ACEA E4/E7, API CI-4

VOLVO VDS-4

Splňuje
ACEA E4/E6/E7, API CI-4

ACEA E7/E9, API CJ-4

Další motorové oleje pro trucky:
OMV eco truck extra SAE 10W-40
je lehkoběžný motorový olej SHPD (Super High Performance Diesel motor oil) na syntetické bázi pro smíšený
vozový park.
OMV truck LD SAE 15W-40
je motorový olej SHPD (Super High Performance Diesel motor oil) určený pro smíšený vozový park.
OMV truck M plus SAE 15W-40
je minerální motorový olej pro benzinové a dieselové motory s velkým výkonem, s turbodmychadlem nebo bez
turbodmychadla a je vhodný pro smíšený vozový park.

Pro optimální výkon Vašeho trucku doporučujeme používat naše motorové oleje společně s našimi nejkvalitnějšímí převodovými oleji a plastickými mazivy. Pro více informací o našich produktech kontaktujte, prosím,
místního prodejce OMV či navštivte www.omv.cz
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Změna dat vyhrazena.

Customer Sales and Service Center
(pro maziva a provozní kapaliny)
Lubes Hotline: 0844 900 033
Fax Hotline: 0844 900 038
info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com

