
TRUCK XTS5 10W-40

Polosyntetický, lehkob žný, motorový olej pro ur ený pro naftové motory. Jeho 

speciální složení ze sm si vybraných syntetických a minerálních základových olej  

spole n  s nejmodern jší aditivací s vysokou alkalickou rezervou umož uje velmi 

dlouhé vým nné intervaly oleje p i maximálním zatížení.  

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 pat í do kategorie UHPD a nabízí: 

Redukci spot eby paliva o 2-4 % ve srovnání s oleji SAE 15W-40. 

Vynikající ochranu p ed opot ebením a nejvyšší istotu motoru díky prvot ídní 

technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru. 

Dlouhé vým nné intervaly oleje podle p edpis  k údržb  vozidla daných výrobcem. 

Celoro ní spolehlivost a snadné studené starty p i nízkých okolních teplotách.

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 se doporu uje pro vysoce zat žované, p epl ované 

naftové motory a pro dlouhé vým nné intervaly oleje u vozidel s požadavkem na 

emisní normy EURO I až EURO V. Není ur en k používání v benzinových motorech. 

Použitá viskozitní t ída SAE 10W-40, která po celou dobu použití z stává u tohoto oleje 

stabilní, se osv d ila jako optimální pro klimatické podmínky v celé Evrop . Skv le se 

hodí zejména u dálkové dopravy ze severu na jih, p i velkých rozdílech teplot.

ACEA E4/E7, API CI-4 

 

MB 228.5 

MAN M 3277 

Volvo VDS-3 

Renault RVI RXD/RLD-2 

MTU Type 3, Detroit Diesel 93K215 

Scania LDF2, Deutz III-05  

Mack EO-M Plus, Global DHD-1 

Cummins CES 20078, Cat ECF-2

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -25 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

05.06.14

 

101,5 

14,6 

149 

6800 

866 

>226 

<-39 

1,48

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


