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Częściowo syntetyczny olej silnikowy typu Fuel Economy dla flot samochodowych  

Opis

Pentotruck 10W-40 UHPD bazuje na bar-
dzo nowoczesnej technologii dodatków. 
Opracowano go za pomocą mieszaniny 
olejów mineralnych oraz specjalnie 
wyselekcjonowanych syntetycznych olejów 
bazowych z dodatkiem substancji czynnych, 
zapewniających wysoką odporność oleju na 
krzepniecie i utrzymujących odpowiednią 
lepkość oleju w zależności od temperatury. 
Zapewnia ochronę w każdych warunkach 
drogowych przed nadmiernym zużyciem, 
gromadzeniem się nagarów i tworzeniem się 
korozji, 

Pentotruck 10W-40 UHPD to 
wielosezonowy olej silnikowy odpowiedni  
do stosowania nawet w najbardziej 
surowych warunkach klimatycznych. Dzięki 
jego szerokiemu przedziałowi lepkości może 
ograniczać zużycie paliwa, zarówno 
podczas rozruchu w niskich temperaturach, 
jak i przy użytkowaniu pod dużym 
obciążeniem oraz w wysokich 
temperaturach otoczenia.

Pentotruck 10W-40 UHPD nadaje się głów-
nie do silników typu Diesel-a z lub bez turbo 

 
sprężarki. Jest zwykle stosowany w małych 
i dużych ciężarówkach. Można go jednak 
używać również w silnikach benzynowych 
(proszę zapoznać się z instrukcją serwiso-
wą), dlatego jest bardzo przydatny w przy-
padku stosowania dla flot samochodowych.

Jest on mieszalny ze wszystkimi 
standardowymi olejami silnikowymi na bazie 
mineralnej lub syntetycznej. 

Klasa jakości

API SJ/CH-4
ACEA A3/B3/B4/E3/E5
VW 505 00

Homologacje

MAN M3275
MB-Approval 228.3, 229.1 VOLVO VDS-2

Klasyfikacja produktu

Produkt nie jest klasyfikowany  
jako niebezpieczny

Pentotruck 10W-40 UHPD Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd jasny i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 15 °C kg/m3 860 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 13,6 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 89 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 155 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna w -25 °C mPa*s 6095 ASTM D 5293

Popiół siarczanowy % masy 0,98 DIN 51 575

Temperatura krzepnięcia °C -39 ISO 3016

Temperatura zapłonu °C 234 DIN ISO 2596

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.
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