
TRUCK XTS6 LA 10W-40

Syntetický lehkob žný motorový olej s velmi nízkým obsahem sirného popele. Jeho 

speciální složení a nejmodern jší aditivace umož uje extrémn  dlouhé vým nné 

intervaly a ú inn  brání tvorb  zrcadlových ploch („bore polishing“) na st nách válc . 

TIGROL TRUCK XTS6 LA 10W-40 pat í do kategorie UHPD, "low SAPS" 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. 

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

Celoro ní spolehlivost a snadné studené starty p i nízkých nebo i velmi vysokých 

okolních teplotách, kdy z stává po celou dobu použití stabilní ve své viskozitní t íd .

TIGROL TRUCK XTS6 LA 10W-40 se doporu uje pro nízkoemisní, siln  zat žované, 

zejména p epl ované naftové motory a pro extrémn  dlouhé vým nné intervaly oleje. 

Jeho výhodné vlastnosti se projeví p edevším v kombinaci s motorovou naftou s 

nízkým obsahem síry. Olej byl vyvinut s p ihlédnutím k požadavk m f. VOLVO. 

Je speciáln  ur en pro nejnov jší vozidla s EGR/SCR a s filtry pevných ástic, vyžadující 

olej pro spln ní emisní normy EURO 5 a EURO 6. Použitelný je též pro EURO 1 až 4.

ACEA E9; API CJ-4 

CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081 

Deutz DQC III-10 LA 

MACK EO-O Premium Plus 

MAN 3575 

MB 228.31 

MTU MTL 5044 Type 2.1 

RENAULT Truck RLD-3 

VOLVO VDS-4 

ZF TE-ML 03A, 07D

Kinematická viskozita, mm2/s 

p i 40 °C 

p i 100 °C 

Viskozitní index 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, % 

 

25.11.15

 

92 

13,8 

160 

863 

>220 

<-33 

<1,0

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


