HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40
Wysokowydajny olej typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do nowoczesnych silników okrętowych i stacjonarnych
silników wysokoprężnych, które mogą być napędzane większością paliw silnikowych.
Opis

Korzyści

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40 to wysokowydajny olej
typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil), przeznaczony do
nowoczesnych silników okrętowych i stacjonarnych silników
wysokoprężnych, które napędzane są standardowymi paliwami.
HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40 wyróżnia się lepszą
kontrolą zachowania się mazi oraz doskonałą stabilnością
oksydacyjną. Właściwości te dotyczą również w pełnym zakresie
nowoczesnych, zoptymalizowanych pod kątem zużycia silników,
które napędzane są ciężkim olejem opałowym. Zastosowanie
HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40 korzystnie wpływa na
czystość silnika i może wydłużyć okresy między wymianami
oleju.

nadaje się do najnowocześniejszych i starszych
wysokoprężnych silników okrętowych i stacjonarnych
chroni przed zużyciem na skutek korozji
ogranicza osady szczególnie w obszarze pierścieni
tłokowych
bardzo dobra stabilność termiczna i oksydacyjna
zapobiega również ewentualnemu przedostaniu się
wody
posiada bardzo dobre właściwości wysokiego
ciśnienia, aby chronić części również podczas pracy
pod dużym obciążeniem0

Aplikacja
Wysokowydajny olej typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) do
średniej i dużej prędkości silników o tłokach nurnikowych,
napędzanych destylowanym paliwem oraz olejem ciężkim o
wysokiej zawartości siarki.
Produkt odpowiada normom EU
API CF
Typowe cechy charakterystyczne
Parametry
Gęstość w 15 °C
Lepkość kinematyczna KV 40
Lepkość kinematyczna KV 100
Indeks lepkości
Całkowita liczba zasadowa (TBN)
Flash point COC

Metoda
ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D-7042
DIN 51639-1
DIN ISO 2592

Jednostka
g/ml
mm²/s
mm²/s
mgKOH/g
°C

Wartość
0,903
144
15
104
40
270

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych
właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do
zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie
internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).
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