Doporučujeme oleje
Mercedes-Benz

Motorový olej Mercedes-Benz 228.51 10W-40
Motorový olej Mercedes-Benz 228.51, 10W-40 byl speciálně vyvinut pro vysoce výkonné vznětové
motory Mercedes-Benz. Vynikající kvalita napomáhá zvyšovat výkon motoru a současně snižovat tření.
Kromě toho se tento nízkoviskózní olej vyznačuje účinnou technologií čištění, která zabraňuje tvorbě
nečistot a usazenin a zvyšuje ochranu proti opotřebení. V náročných provozních podmínkách poskytuje
olej ochranu proti poškození způsobenému častým vysokým zatížením motoru.

Výkon, vlastnosti a výhody
 Podporuje čistící schopnost motoru
 Menší opotřebení součástí motoru
 Příznivý vliv na emise a optimální
funkčnost katalyzátorů a filtrů
pevných částic

 Snížení vibrací a hlučnosti motoru
 Rychlé promazání motoru při studeném
startu

Vlastnosti

Metoda

Jednotka

Obvyklá hodnota

Viskozita SAE
Specifikace MB
Hustota
Bod vzplanutí
Bod tuhnutí
Viskozita (40 °C)
Viskozita (100 °C)
Viskozitní index
Viskozita při čerpání (MRV)

ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-4684

g/cm³
°C
°C
cSt
cSt
cSt
cP

10W-40
MB 228.51
0.856
250
-33
93,0
14,5
161
25 000 při -30 °C

Nabízená balení
Mercedes-Benz nabízí sudy o objemu 200 litrů, nebo lahve o objemu 5 litrů, případně je možné po
dohodě a za splnění určitých podmínek, zejména co se týče technického vybavení, odebrat olej volně
(min. odběr 800 litrů).

Motorový olej 228.51 10W-40 je určen zejména pro starší motory (s emisní normou EURO 3, EURO 4,
EURO 5, EURO 6 A,B).
Tento olej nedoporučujeme pro použití v nejnovějších motorech s emisní normou EURO 6 OBD-C (vozidla
s kódem výbavy M5M), neboť by nebyl plně využit jejich potenciál v úspoře paliva.

Váš autorizovaný servisní partner Mercedes-Benz

Tento informační materiál je určený zejména provozovatelům vozidel Mercedes-Benz Actros, Antos, Arocs, Atego a Axor.
Tento informační materiál není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, údaje v ní obsažené slouží pouze k informativním účelům. Autorizovaný
servisní partner si vyhrazuje právo na změny cen. Obrázky prezentované v katalozích slouží pouze pro znázornění a v závislosti na katalogovém čísle
se mohou pro určitý produkt lišit. Kontaktujte prosím servisního partnera za účelem zvolení správné specifikace oleje pro určité vozidlo. Na všechny
texty, fotografie, ilustrace a grafiky se vztahují autorská práva a ostatní zákony na ochranu duševního vlastnictví. Všechny obchodní značky a ochranné známky obsažené v prezentaci jsou zákonem chráněné obchodní značky společnosti Daimler AG. Tiskové chyby vyhrazeny.
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