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Gazpromneft Diesel Prioritet 
Nagyteljesítményű dízel motorolajok 
 
A Gazpromneft Diesel Prioritet - többfokozatú olajok, turbófeltöltős vagy nem turbófeltöltős, nagyteljesítményű 
dízelmotorokhoz, közúti és nem közúti felhasználásra kifejlesztve. A Gazpromneft Diesel Prioritet magas minőségű 
alapolajokból és válogatott adalékokból készül, ami kiváló kopásállóságot és üledékképződés elleni védelmet biztosít. 
A Gazpromneft Diesel Prioritet fokozott védelmet nyújt a modern motorokban előforduló bármilyen nyomás és 
hőmérséklet alatt. Megfelelő API CH-4, CG-4, CF-4 teljesítményszintet igénylő motorokhoz. Gazpromneft Diesel 
Prioritet - kiváló választás a különböző gyártmányú motorokból álló flották esetében. 
 
Alkalmazások 

 Európai, amerikai és japán gyártók által készített nagyteljesítményú dízelmotorokhoz, közúti és nem közúti 
alkalmazásra is. Számos API CH-4 teljesítményszintet és Euro 3 kibocsátási szabványnak való megfelelést 
igénylő turbófeltöltős és nem turbófeltöltős dízelmotorhoz 

 Benzinmotorokból és benzines autókból álló vegyes gépjárműflottákhoz (megfelel az API SJ előírásoknak) 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiváló tisztító hatás  
Szabályozza a magas hőmérséklet miatti üledékképződést, ezzel 
csökkenti a fenntartási költségeket 

Magas szintű kopásszabályozás  

Hatékony védelmet biztosít minden üzemelési körülmény között. 
Rendkívüli módon csökkenti a kopást, ezáltal maximalizálja a motor 
élettartamát, valamint minimalizálja a költséges állásidőt és a 
fenntartási költségeket 

Viszkozitásszabályozás 
Megakadályozza az olaj besűrűsödését, ezzel szabályozza a 
szűrőnyomást a hosszú motorélettartam érdekében 

Nyírásstabilitás 
Stabil viszkozitásmódosító adalék javítja az olaj viszkozitását annak 
teljes élettartama alatt, a kopás minimalizálása érdekében 

Magas hőmérséklet okozta oxidációnak 
és bomlásnak való ellenállás 

Stabil teljesítmény a teljes olajcsere periódus alatt, a motor 
élettartamának növelése érdekében 

 

 
Teljesíti az alábbi követelményeket: 

Alapértelmezett 
Gazpromneft Diesel Prioritet 

10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

API CH-4/SJ   engedéllyel  

MAN M 3275-1   jováhagyva  

MTU Сat.2     

Cummins CES 20076/77   jováhagyva  

KAMAZ jováhagyva jováhagyva jováhagyva  

YaMZ jováhagyva jováhagyva jováhagyva  
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Tipikus jellemzők 

Név 
Mérési 
eljárás 

Gazpromneft Diesel Prioritet 

10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 76,4 103,9 117,5 170,3 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 11,5 15,0 15,0 18,9 

Viszkozitási Index ASTM D2270 143 151 132 125 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 224 221 227 233 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -36 -35 -33 -27 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g ISO 3016 9,0 9,0 9,0 9,0 

Szulfáthamu tartalom,  súly % ASTM D874 1,3 1,3 1,3 1,3 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 877 875 884 889 

 

 
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. 

mailto:OilSupport@gazprom-neft.ru
mailto:info@g-energy.hu

