
 

 

 

  
Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro těžký provoz nákladních vozidel 
 
Verze: 160/01 

Premium Blue Gen 2 One Solution™10W-30 

Motorový olej premiové kvality pro těžký provoz. Unikátní složení v kombinaci se speciálními 
aditivními technologiemi nabízí maximální ochranu a významně zvýšenou tepelnou a oxidační 
stabilitu. 
Premium Blue Gen 2 One Solution™10W-30 je motorový olej prvotřídní kvality se středním obsahem popele, 
doporučený pro použití v motorech s CNG (stlačený zemní plyn), LNG (zkapalněný zemní plyn), LPG 
(zkapalněný ropný plyn), propanem, v naftových a benzínových motorech umožňujících 0,7-0,9% sulfátového 
popele, v městských autobusech, dodávkových vozidlech a další vozidlech dopravního autoparku. Obsah popele 
v oleji je optimalizován tak, aby se zlepšil výkon při aplikaci s prodlouženou výměnou. Schváleno Cummins 
CES 20092. U ostatních motorů se řiďte specifikací výrobce motoru. 
 

 
Schválení O.E.M. 

Cummins CES 20092, 20086, 20085 

Mack EOS-4.5 

Renault RLD-3 

Volvo VDS-4.5  

Výkonové stupně 

API CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4 

API SP/SN 

Detroit Diesel DFS 93K222 

Deutz DQC III-18LA 

JASO DH-2/ DH-1 

MAN M3775 

MB-228.31/ 228.3 

MTU Type 2.1 

 
 
 
Vlastnosti a výhody 

 
THE ONLY ONE 

TM 

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně 
doporučený a schválený společností Cummins. 
 
Maximální ochrana proti opotřebení 
Kombinace základového oleje prvotřídní kvality a 
pečlivě vybraných přísad vykazuje silnou ochranu proti 
opotřebení ventilových rozvodů a ložisek v náročných 
provozních podmínkách. 
 
Zvýšená čistota motoru 
Pokročilé přísady zabraňují houstnutí oleje, a tak 
podporují delší životnost motoru a dlouhý efektivní 
provoz motoru.  

 

 

 
Aplikace 
 

Při použití olejů splňujících standardy CES 20092, 
jako je Premium Blue Gen 2 One Solution™ 10W-
30, doporučila společnost Cummins Westport 
prodloužené intervaly výměny oleje pro některé 
motory a aplikace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vynikající ochrana a výkon motoru 
Motorové oleje Premium Blue jsou vyrobeny s 
podporou Cummins, aby poskytovaly vynikající 
výkon v aplikacích Cummins. Jejich jedinečné 
složení spočívá v kombinaci základového oleje 
prvotřídní kvality s kombinací pečlivě vybraných 
přísad, které zajišťují maximální výkon a ochranu v 
náročných provozních podmínkách. 
 

Výjimečná oxidační a teplotní stabilita 

Jedinečná sada antioxidantů v motorovém oleji 
Premium Blue zajišťuje jeho vynikající výkon. Různé 
testy prokázaly vynikající oxidační a tepelnou 
stabitlitu. 
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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, převodové 

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 
Pro všechny specifikace OEM navštivte:  
https://pisheets.valvoline.com/ 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Premium Blue Gen 2 One Solution 10W-30 
SAE Viskozitní třída 10W-30 
Viskozita, mm

2
/s při 100 ºC. 

ASTM D-445 
12,0 

Viskozita, mm
2
/s při 40 ºC. 

ASTM D-445 
80,90 

Viskozitní Index              
ASTM D-2270 

142 

Viskozita, mPa s.-20ºC. 
ASTM D-5293 

<6800 

Bod tuhnutí, ºC                
ASTM D-5949 

- 33 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D-2896 

10,4 

Měrná hustota při 15.6°C.   
ASTM D-4052 

0,867 

Bod vzplanutí, COC, ºC. 
ASTM D-92 

224 
 

 
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 
https://sds.valvoline.com/ 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
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 přímým slunečním paprskům nebo 
mrazu. 
 
 
 
Nahrazuje: - 

 

 
 

 
 
 
 


