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G-Profi GT LA 10W-40 
Nagy teljesítményű dízel motorolaj 
 
A G-Profi GT LA 10W-40 egy nagy teljesítményű dízel motorolaj, amely a modern, nagy teljesítményű, alacsony 
károsanyag-kibocsátással rendelkező dízel motoros autókhoz fejlesztettek ki. A kiváló minőségű szintetikus 
bázisolajok felhasználása kiváló folyást biztosít alacsony hőmérsékleten, megtartja a viszkozitását magas 
hőmérsékleten és szabályozza a volatilitást. Az alacsony hamu tartalmú adalékok segítik megnyújtani és 
karbantartani a károsanyag-kibocsátás csökkentő rendszerek élettartamát, beleértve a legújabb kipufogógáz-
kibocsátás csökkentő rendszereket is. A G-Profi GT LA 10W-40 motorolajat speciálisan úgy fejlesztették, hogy 
megfeleljen az európai gyártók által támasztott követelményeknek (MB, MAN, Volvo, Reanult, Scania). 
 
Alkalmazások 
 Európában gyártott szívó- és turbótöltéses dízelmotorokhoz (MB, MAN, Volvo, Renault, Scania) és olyan 

motorokhoz, amelyeknél előírás az ACEA E6 
 Modern, nagy teljesítményű motorokhoz, beleértve  a dízel részecskeszűrővel felszerelt motorokat is 
 Közúti nehézgépjárművekhez és terepen működő gépekhez is 
 CNG meghajtású motorokhoz 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Alacsony hamu, kén és foszfor tartalom 
Segít megóvni a kipufogógáz-kibocsátás csökkentő rendszereket, 
mint például a DPF 

Kiemelkedő védelem a magas hőmérsékleten 
megjelenő lerakódások ellen 

Hosszú olajcsere periódust biztosít 

Kiváló kopásgátlás és korrózió-védelem Segíti a hosszú motorélettartamot 

Kiemelkedő diszpergens tulajdonság 
Kiváló védelem az olaj vastagodás ellen, elősegítve a hosszú 
olajcsere periódust 

Nagyszerű nyírási stabilitás Nagyszerű viszkozitás magas hőmérsékleten is 

Széleskörű felhasználás Dízel és gáz meghajtású motorokhoz 
 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 API CI-4 (engedélyezve)  
 ACEA E6/E7/E9 
 Caterpillar ECF-1a 
 Cummins CES 20076/20077 
 Deutz DQC IV-LA 
 JASO DH-2 
 MACK EO-M Plus 
 MTU Cat. 3.1 
 Renault Trucks RGD/RXD 

 MACK EO-N 
 MAN M 3271-1/3477 
 MB 228.51 
 Renault Trucks RLD-2 
 Scania Low Ash 
 Volvo VDS-3 
 YaMZ 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás G-Profi GT LA 10W-40 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 10W-40 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 92,8 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 14,2 

Viszkozitási Index ASTM D2270 158 

CCS @-25 °С, mPa∙s ASTM D5293 6000 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 230 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -37 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 862 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 9,7 
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Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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