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Informace o produktu 
 
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 
 
SHPD-motorový olej s vysokou výkonnostní rezervou. Speciálně vyvinutý pro použití ve vysoce zatěžovaných dieselových 
motorech různých výrobců v užitkových vozidlech, pracovních, zemědělských a stavebních strojích. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 je SPHD (Super-
High-Performance-Diesel)-motorový olej. Souhra 
vybraných základových olejů a moderních aditiv 

umožňuje širokou oblast použití. 
 

Použití 
 
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 je používán dle 
specifikací ve vysoce zatěžovaných benzínových a 
dieselových motorech různých výrobců. Jeho moderní 
složení umožňuje širokou škálu použití a zajišťuje 
bezpečný provoz za všech provozních podmínek. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 ACEA E7 

 API SL/CL-4 

 GLOBAL DHD-1 

 CAT ECF-1-a/ECF-2 

 Cummins 20071/-72/-75/-76/-77/-78 

 Deutz DQC III-10 

 Mack EO-M PLUS 

 MTU Type 2 

 ZF TE-ML 07C 

 
Mimoto je HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 
doporučován a vyhovuje požadavkům dle: 

 Mack EO-N 

 MAN M 3275 

 MB 228.3 

 Renault RLD-2 

 Volvo VDS-3 

 Iveco 18-1804 T1/T2-E7 

  

Přednosti 
 

 prvotřídní produkt s multifunkčním použitím  

do dieselových a benzinových motorů různých značek 

 vhodný pro užitková vozidla, zemědělské,  

pracovní a stavební stroje 

 slučuje specifikace evropských,  
amerických a japonských výrobců 

 ideální pro motory s turbodmychadlem 

 spolehlivě brání proti zalepení a tvorbě usazenin 

(válce, písty, ventily, turbodmychadlo) 

 zajišťuje celoroční provoz 

 také při vysokých teplotách oleje a extrémním zatížení 
zajišťuje stabilní mazací film a dobrou ochranu proti 
opotřebení 

 mimořádně stabilní ve střihu – „Stay-in-Grade“ 

 snížená spotřeba oleje a vysoká ochrana proti oxidaci 

 mísitelnost a snášenlivost s motorovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 je  však 

přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 
 
 
 
 
 

 

Typické parametry: 
 

vlastnost metoda jednotka hodnota 
hustota při 15°C ASTM D-7042 g/ml 0,878 
kinematická viskozita, 40°C ASTM D-7042 mm2/s 106,5 

kinematická viskozita, 100°C ASTM D-7042 mm2/s 14,7 
index viskozity ASTM D-7042 - 143 
bod vzplanutí ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 242 
bod tekutosti ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -29 
CCS ASTM D-5293 cP @ °C 5600 @ -20 
TBN (číslo kyselosti) DIN 51639-1 mgKOH/g 10,2 

 

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


