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Premium Blue™ 8600 ES 10W-30 
Prvotřídní motorový olej pro těžké zatížení. Unikátní syntetická technologie základového 
oleje v kombinaci se speciálními aditivními technologiemi nabízí maximální výkon a 
ochranu v aplikacích Cummins. Složení splňuje i nejnovější normy jiných předních 
výrobců motorů. 
Prémium Blue 8600 ES je exkluzivně doporučen a schválen společností Cummins a je speciálně 
navržen pro podporu delších intervalů výměny oleje při náročných provozních aplikacích. 
Pokroková výrobní technologie pomáhá maximalizovat výkon i trvanlivost motoru a následně 
může pomoci snížit náklady na údržbu. 
 

 

Schválení O.E.M. 

Cummins CES 20086 

Deotz DQC III-10 LA 

Mack EOS-4.5 

Renault RLD-4 

Volvo VDS-4.5 

Výkonové stupně 

ACEA E9, E7 

API: CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 

Cummins CES 20081 

Detroid Diesel 93K222 

JASO DH-2 

Mack EO-O, EO-N 

MB-228.31 

MTU Type 2.1 

Renault RLD-3 

Volvo VDS-4, VDS-3 

 
 
Vlastnosti a přínosy 
 

THE ONLY ONE TM 

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně 
doporučený a schválený společností Cummins. 
 
Vynikající neutralizační vlastnosti 
Speciální základní přísady pomáhají po delší 
dobu neutralizovat škodlivé kyseliny (retence 
TBN) a tak přispívají ke snížení opotřebení 
motoru, snížení rizika poruch a snížení nákladů 
na údržbu. 
 

 
Kompatibilní se systémy EGR a DPF 
Doporučeno pro použití v motorech s recirkulací 
výfukových plynů (EGR) a filtrem pevných částic 
(DPF). 

  
Výjimečná prodloužená lhůta výměny oleje 
Unikátní prodloužení výměny z 16000 km s Premium 
Blue 8600 v motorech Cummins X15, které umožňují 
výměnu až 95 000 km. 

 
Úspora paliva 
Premium Blue 8600 ES 10W-30 umožňuje úsporu 
paliva až 1,5% v porovnání s běžnými oleji 15W-40 při 
provozu na dálnici. 
 
Stabilní viskozita 
Premium Blue 8600 ES překračuje požadavky na 
stabilizaci viskozity dle nejnovějších mezních hodnot 
API CK-4 o 80%, čímž poskytuje další ochranu motoru. 
 
 
 
Vynikající výkon 
Více testů na ukládání pístních nečistot a 
snížování průtoku oleje filtrem    prokázalo 
vynikající výkon oleje Premium Blue 8600 ES 
přesahující specifikaci API CK-4. 
 
Výjimečná oxidační odolnost 
Jedinečná sada antioxidantů v oleji Premium 
Blue zajišťují jeho vynikající výkon. Různé testy 
prokázaly vynikající odolnost proti oxidaci, která 
překračuje limity API CK-4 o 50%.
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 
než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva, převodové kapaliny, převo-
dové oleje, hydraulická maziva, automobilovou 
chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty 
pro chladicí systémy.  
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 

www.valvolineeurope.com 
 

 

Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle 
současné produkce. Přestože je i následná 
výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, 
mohou se v budoucnu objevit odchylky od 
těchto charakteristik. 

 

Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):  
Evropa 

 
 
 
Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví 
nebo bezpečnost, pokud je správně používán 
ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány 
bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní 
list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně 
příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do 
autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do 
kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém 
prostoru. V případě skladování venku je 
nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se 
zabránilo možnému vniknutí vody a poškození 
označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při 
teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte je 
přímým slunečním paprskům nebo mrazu. 
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Premium Blue 8600 ES 
SAE viskozitní stupeň 10W-30 
Viskozita mm

2
/s při 100°C 

ASTM D-445 
11,6 

Viskozita mm
2
/s při 40°C 

ASTM D-445 
76 

Viskozitní index 
ASTM D-2270 

145 

Viskozita mPa.s -25°C 
ASTM D-5293 

<7000 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D-2896 

10 

Bod tuhnutí. °C 
ASTM D-5949 

-45 

Hmotnost při 15.6 °C 
ASTM D-4052 

0,869 

Bod vzplanutí, COC, °C 
ASTM D-92 

228 
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Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale 
nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, 
ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost. 


