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 GAZPROMNEFT X LINE 10W-40  
Személygépjármű-motorolajok 
 

 

Motorolaj 

 

Fél-szintetikus 

 

A motor 
tisztántartása 

 

Benzin- és 
dízelmotorok 

 

Többfokozatú   

 
A Gazpromneft X Line 10W–40 kiváló minőségű fél-szintetikus motorolaj, amely kiváló magas hőmérsékletű 
kopásvédelmet, hidegindítási teljesítményt biztosít, és gátolja a lerakódások kialakulását. Szintetikus 
technológia és fejlett adalékrendszer használatával készült, a jobb teljesítmény érdekében. Hosszú motor 
élettartamot biztosít számos típusú, különböző életkorú jármű számára, fokozott védelemmel, széles 
hőmérsékleti tartományban. Különösen közvetlen befecskendezésű motorokhoz ajánlott. 
 
Alkalmazási területek 

 Nagy teljesítményű turbófeltöltős, közvetlen és közvetett befecskendezésű motorok 
 ACEA A3/B4 vagy API SL/CF szabvány szerinti olajat igénylő benzin- és dízel részecskeszűrők (DPF) 

nélküli dízelmotorok 
 Személygépkocsik, terepjárók, könnyű teherautók és kisteherautók 

Jellemzők Előnyös tulajdonságok és potenciális haszon 

Alkalmazhatóság a járművek széles 
körében 

Kiváló minőségű készítmény, amely prémium minőségű 
készítményeket igénylő járművek széles köréhez használható 

Kiváló alacsony hőmérsékleti 
teljesítmény 

A hideg időben is gyors motorindítás segít a motor élettartamának 
meghosszabbításában 

Kopásvédelem A kialakuló erős olajréteg kopásvédelmet biztosít minden üzemi 
körülmények között, a motor hosszú élettartama érdekében 

Javított termikus és oxidációs 
stabilitás 

Elősegíti az olaj öregedésnek való ellenállását, így meghosszabbítva 
az olajcserék közötti időtartamot 

Lerakódás szabályozás Fejlett tisztító-adalékai tisztítják a motort, így megelőzve az olajiszap 
és egyéb káros lerakódások képződését 

Minőségtartás Védő olajréteget tart fenn az olajcserék közötti teljes időtartamban, és 
megtartja viszkozitási osztályát 

 

Ajánlás: 
 ACEA A3/B4 
 API SL/CF 
 MB 229.1 
 VW 501.01/505.00 
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Jellemző tulajdonságok 
Tulajdonság Eljárás Gazpromneft X Line 10W–40 

SAE viszkozitási fok SAE J 300 10W–40 

Kinematikus viszkozitás, 40°C, mm2/sec ISO 3104 100 

Kinematikus viszkozitás, 100°C, mm2/sec ISO 3104 14.5 

Viszkozitásindex ISO 2909 150 

Lobbanáspont (COC), °С EN ISO 2592 220 

Dermedéspont, °С ISO 3016 -33 

Teljes bázisszám mg KOH/g ISO 3771 10 

Sűrűség, 15°С, kg/m3 ASTM D4052 874 

Szulfáthamu m/m% ISO 3987 1.3 
 
 
Környezetvédelmi, egészségvédelmi és balesetvédelmi megfontolások 
A termékekre vonatkozó információk elérhetők az adott biztonsági adatlapokon (SDS). Ez útmutatást tartalmaz 
a potenciális veszélyekre, óvintézkedésekre és elsősegély-nyújtási intézkedésekre vonatkozóan, a termékek 
környezetre gyakorolt hatására és az elhasználódott termékek kezelésére vonatkozó információkkal együtt. A 
biztonsági adatlapot a kereskedelmi kirendeltségek kérésre rendelkezésre bocsátják. A termék csak 
rendeltetésének megfelelően használható. 
 
 


