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                                                   DYNAMAX 
 

                     TRACTOR PLUS L 15W-40        Dátum: 10.01.2018 

 
 
1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  TRACTOR  
 PLUS L 15W-40.  
 
 Charakteristika:  
 Motorový olej  DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je predstaviteľ novej generácie motorových  
 olejov SHPDO, spĺňajúci požiadavky najnáročnejších naftových motorov. 
 Je to celoročný olej s vysokým obsahom výkonnostných prísad, ktoré zabezpečujú vynikajúcu ochranu  
 motora aj pri predĺžených výmenných intervaloch.  
 
 Použitie: 
 DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je zvlášť vhodný pre použitie v preplňovaných a  
 nepreplňovaných naftových štvortaktných motoroch nákladných automobilov v diaľkovej nákladnej   
 doprave, v autobusovej doprave, v stavebníctve, v lodnej doprave, v poľnohospodárskej, lesnej  
 a komunálnej technike. Je vhodný aj na mazanie motorov ľahkých dodávkových automobilov s naftovým 
 motorom. 
 
 Špecifikácie: 
 

  Viskozitná trieda SAE 15W-40 

Výkonnostný profil API CI4/CF/SL 

ACEA E3/E5/E7 
 

Schválenia: 

- MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3 
- Tatra TDS 30/12, Renault Trucks RLD-2, MTU Type 2, Cummins CES 20078,77,76, 
- Avia, Deutz DQC II-10, ZETOR 
- Caterpillar ECF-1a, MACK E-OM Plus 

 
 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   14,0-16,3 

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s typická hod. 113,8 

Viskozitný index najmenej 135 

Hustota pri 15°C, g/cm3 typická hod. 0,885 

Bod tuhnutia, °C najviac -30 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 225 

Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g najmenej 10,7 
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 3. Skladovanie: 
  DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach 
 chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote 
 do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 
 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W-40 je predmetom  
 kúpnej zmluvy, ale  musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk 
 
 
 Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 

 
 

 


