
Informace o produktu 

HIGHTEC TURBO HD 15W-40 Plus 

Univerzální motorový olej SAE 15W-40 Plus s vysokou výkonnostní rezervou pro 
všechny zážehové a dieselové motory s přeplňováním a bez něj. 

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus se používá 
ve smíšeném vozovém parku, kde musí být pro 
všechny motory používán jeden motorový olej. Při 
vývoji byla kladena velká důležitost na vynikající 
chování při použití v přeplňovaných zážehových a 
dieselových motorech. Ve srovnání se standardními 
oleji třídy SAE 15W-40 má HIGHTEC TURBO HD 
SAE 15W-40 Plus při teplotách oleje nad100 °C 
zřetelně vyšší viskozitu a tím nabízí větší spolehlivost 
při extremních zatíženích jako v teplých letních 
měsících a  v jižních zemích. 

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus naplňuje a 
překonává požadavky na výkon následujících 
specifikací a klasifikací: 

• API:CD/CE/CF/CG-4/SL 
ACEA A3/B3/E2 

• Mercedes-Benz 229.1 
+228.1 
MAN 271 

       VW- 501 01/505 00       
(Performance) MTU DDC Typ 1  
VOLVO-VDS 2 MACK EO-L 

Výhody použití HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 
Plus jsou: 

• Univerzálně použitelný pro všechny 
zážehové a dieselové motory s přeplňováním 
i bez něj. 

• Základové oleje a aditiva, které 
používáme, a  také systém zajišťování 
kvality  zaručují konstantně vysokou 
kvalitu tohoto motorového oleje. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
nabízí vynikající ochranu při jízdách na 
plný plyn v teplých letních měsících a i při 
vysokých teplotách motoru neztrácí na 
mazivosti. 

• HiGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
chrání proti ulpívání usazenin na 
pracovních plochách válců. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
chrání proti korozi i při použití dieselových 
paliv s vysokým obsahem síry, která se 
ještě používají ve východní Evropě.. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
zaručuje bezchybné fungování 
hydraulických olejů (hydraulické 
vyrovnávání ventilové vůle). 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
lze míchat se všemi značkovými oleji. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
zamezuje slepování,  karbonizaci a 
zanášení kalem (spáleným olejem) válců, 
pístů, ventilů, zapalovacích svíček a 
turbodmychadel. 

• HiGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
nerozežírá těsnící materiály. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
lze bez problémů používat u vozidel s 
katalyzátorem. 

• HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 Plus 
se jako použitý olej řadí do kategorie 
použitých olejů 1" (třída odpadů: 54 112). 

• Typické parametry: 
 

Vlastnost Hustota při 
15 C 

Viskozita při  
 -20                    40 °C              100 °C           

dl

Bod vzplanutí Bod tuhnutí Index 
viskozity 

DIN Test 51 757 51 377 51 562 51 562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909 
Jednotka g/ml MPas mm2/s mm2/s °C "C - 
Hodnota 0.897 <7000 107 14.9 218 -27 146 

Tyto údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. 
Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


