Originální oleje Mercedes-Benz šetří Vaše náklady.

Doporučujeme oleje
Mercedes-Benz

Kdo je nejlépe kvaliﬁkovaný pro vývoj dokonalého
motorového oleje pro naše vozidla?
Za vším stojí naši vědci a inženýři, kteří mají potřebné odborné znalosti a rozsáhlé zkušenosti s vývojem našich motorů.
Proto se naši vývojáři intenzívně podíleli na vývoji speciálních maziv pro naše vozidla: originálních olejů Mercedes–Benz.
Hlavní funkcí oleje je snížit mechanické tření: mezi pevnými a pohyblivými částmi motoru se vytváří olejový ﬁlm.
Tento olejový ﬁlm vykazuje vysokou viskozitní stálost, přičemž je vystaven velkým třecím a tlakovým silám. Současně musí
odolávat extrémním teplotám vznikajícím při spalování zejména v prostoru hlavy válců motoru. Náš motorový olej je dokonale přizpůsoben tomuto mechanickému a tepelnému zatížení. Jeho pečlivě vybrané základní suroviny a aditiva odpovídají
nejvyšším standardům kvality, které demonstruje každý motor Mercedes-Benz – zajištění vynikající účinnosti a výkonnosti.
Originální oleje Mercedes-Benz jsou vyvinuty, zkoušeny a schváleny přímo výrobcem vozidla. Nákladní vozidla Mercedes-Benz a jejich motory představují technickou
a inovativní špičku, což se projevuje například v mimořádné úspornosti ve spotřebě
paliva. Tento potenciál bude plně využit pouze při použití špičkového oleje uzpůsobeného pro novou generaci motorů. Originální oleje Mercedes-Benz jsou tou pravou volbou.
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Motorový olej Mercedes-Benz 228.61 5W-30
Představujeme Vám náš nejnovější nízkoviskózní lehkoběžný motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro novou řadu
motorů Mercedes-Benz. Tyto motory dosahují díky konstrukčním opatřením a při použití originálního oleje Mercedes-Benz
228.61 úspory paliva až 3 % oproti předchozí generaci motorů.
Výhody originálního motorového oleje Mercedes-Benz 228.61:
 Plné využití potenciálu úspory paliva u aktuální generace motorůů
 Tento olej je plněn do vozidel ve výrobním závodě
 Úspora paliva asi 1,2 % ve srovnání s olejem třídy SAE 10W-40
 Oproti řadě jiných olejů s viskozitní třídou SAE 5W-30 se podařiloo
vnitřní tření ještě dále snížit: viskozita (100 °C) 9,8 cSt (měření::
ASTM D-445)
 Rychlejší promazání motoru při studeném startu
 Podporuje čistící schopnost motoru
 Menší opotřebení součástí motoru a vysoká střihová stabilita*
 Nižší spotřeba oleje
 Příznivý vliv na emise a optimální funkčnost katalyzátorů a filtrůů
pevných částic

*) Střihová stabilita – jedná se o odolnost olejového ﬁlmu proti přetržení za různých teplot – pouze souvislá
vrstvička oleje (olejový ﬁlm) dobře maže, při přerušení/přetržení ﬁlmu dochází ke špatnému mazání
navzájem se pohybujících dílů s možností jejich následného poškození
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Motorový olej Mercedes-Benz 228.61 je určen pouze pro nákladní vozidla Mercedes-Benz s prodejním kódem M5M
(motory OM 470 a OM 471 v provedení EURO 6 s OBD-C).
Tuto informaci naleznete v datové kartě vozu nebo v objednávce. Mějte prosím na paměti, že olej 228.61 se nesmí používat ve
starších motorech z důvodu absence konstrukčních změn a zvýšeného rizika opotřebení. Dokonce by mohlo dojít až k zadření
motoru. Vozidla s prodejním kódem M5M, pro které je určen olej speciﬁkace 228.61, jsou ve výrobě od 1. 10. 2016. Uvedené
datum výroby je však pouze orientační a nemusí platit u všech provedení vozidel. Rozhodující pro použití oleje speciﬁkace
228.61 je kód výbavy M5M v datové kartě vozidla.
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Motorový olej Mercedes-Benz 228.51 LT 5W-30
Tento typ oleje s viskózní třídou 5W-30 je ideální pro naše klimatické podmínky. Jedná se o nízkoviskózní lehkoběžný motorový olej, se kterým lze dosáhnout úspory paliva až 2% (v porovnání s viskózní třídou 10W-40)*.
Výhody originálního motorového oleje Mercedes-Benz
228.51 5W-30:
 Měřitelný pokles spotřeby paliva vůči olejům s vyšší viskozitou (10W-40)
 Snížení teploty oleje s následnou zvýšenou životností oleje
 Výrazně rychlejší promazání motoru při studeném startu
 Snížení opotřebení součástí motoru
 Příznivý vliv na emise a optimální funkčnost katalyzátorů
a filtrů pevných částic

*) Při přechodu z viskózní třídy 10W-40 na 5W-30 ve sledované ﬂotile o počtu 210 vozidel
bylo dosáhnuto roční úspory paliva 2,1 % s celkovou úsporou více než 260 000 EUR ročně.
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Motorový olej 228.51 5W-30 je určen zejména pro starší motory (s emisní normou EURO 3, EURO 4, EURO 5,
EURO 6 A,B).
Tento olej lze použít i pro novější motory s emisní normou EURO 6 OBD-C, potom však není plně využit jejich potenciál
v úspoře paliva. Proto pro motory EURO 6 OBD-C (vozidla s kódem výbavy M5M) doporučujeme speciﬁkaci 228.61.
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Náklady na provoz vozidla.
Výdaje na pohonné hmoty jsou s průměrným podílem 30 % zpravidla nejvýznamnější položkou celkových nákladů spojených
s pořízením a provozem vozidla. Právě tuto položku můžete ovlivnit správným výběrem nejnovějších provozních látek –
lehkoběžných motorových a převodových olejů. Použitím kvalitního motorového oleje doporučené specifikace k danému
typu motoru lze významně snížit spotřebu paliva.
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Pořizovací náklady: 10 %

Ostatní náklady: 3 %

Mzdové náklady: 24 %

Pojištění
ní a daně:
ně: 4 %
Mýto: 8 %

Správa: 10 %

Opravy a údržba: 11 %

Palivo: 30 %
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Rychlost naplnění mazacího okruhu.
Při studených startech, kdy není motor ještě promazán, dochází k nadměrnému opotřebení a snížení životnosti součástí
motoru. Proto je velmi důležité zkrátit čas promazání na minimum, kdy velmi důležitou roli hraje viskózní třída oleje.
Tento graf názorně ukazuje čas, který je potřeba k dokonalému zaolejování celého motoru při startu za studena. Jak je
z grafu patrné, čím nižší teplota, tím více času trvá, než se olej dostane do všech částí motoru. Čím nižší viskozita oleje,
tím je promazání motoru rychlejší. Zatímco u třídy 10W-40 je při teplotě minus 10 °C potřeba k zaolejování motoru celých
20 vteřin, u třídy 5W-30 je tato doba snížena na čtvrtinu, tedy na pouhých 5 vteřin.
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Náběh mazání
Čas potřebný k dokonalému zaolejování
celého motoru při studeném startu
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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.
Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
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