
 
 
 
 
 
 
 

DRUH POUŽITÍ 

TEKMA MEGA X 
10W-40 
Olej pro vysoce zatěžované naftové motory 

SHPD: «Super High Performance Diesel» 
(Pro naftové motory s mimořádnou výkonností) 

 
Technosynthese® 

Všechny dieselové motory s nízkými emisemi - evropské, americké a japonské - atmosférické nebo      s 
přeplňováním - vyráběné v souladu s normami Euro II, Euro III, Euro IV a Euro V, vybavené systémem 
EGR (Recirkulace výfukových plynů) nebo systémem SCR (Selektivní katalytická redukce): nákladní 
vozidla, buldozery, stavební stroje, autobusy, zemědělské stroje, stacionární motory, lodní motory... 
Je možné jej používat jako jediný olej v případě vozového parku sestávajícího z motorů nové i starší 
generace. 

 
CHARAKTERISTIKA 
NORMY ACEA E7 (nahrazuje E5 a E3) 

API CI-4 / CH-4 
SCHVÁLENÍ MACK EO-N, MAN M 3275, MB-Approval 228.3, RENAULT VI RLD-2,     

VOLVO VDS 3, KAMAZ Approval (pro Euro III, IV a V)  

VÝKONNOST CATERPILLAR ECF-1, Global DHD-1, MTU Type II 

Doporučováno také pro jiné výrobce OEM, jako je například CUMMINS, DAF, IVECO … 
 

Olej je posílen syntetickou bází, která poskytuje vynikající odolnost proti vysokým teplotám, zajišťuje 
snadnější průtok při studené teplotě a delší životnost oleje. 
Výkonnost API CI-4 zajišťuje ochranu a vysokou odolnost motorů vybavených systémy EGR: 
- Dispersní a antioxidační vlastnosti: ochrana proti usazování sazí a zanesení olejového filtru. 
- Vynikající úroveň ochrany proti opotřebení: ochrana proti zaleštění válců. 
- Vynikající úroveň čištění: řízení čistoty pístů a zanášení drážek pístů. 
Viskozitní stupeň 10W při nízkých teplotách výrazným způsobem zlepšuje ochranu proti opotřebení při 
startování a poskytuje významné úspory paliva při častém startování. 
Chrání proti korozi, rzi a pěnění. 

 
DOPORUČENÍ 
Interval výměny: podle doporučení výrobce a podle individuální potřeby (podle typu motoru a provozu 
vozidla). Lze jej míchat se syntetickými nebo minerálními oleji. 

 
VLASTNOSTI  
Viskozitní stupeň  SAE J 300 10W-40 
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,863 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 100,4 mm2/s 
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 15,0 mm2/s 
Viskozitní index  ASTM D2270 156 
Bod vzplanutí ASTM D92 226°C / 439°F 
Bod tuhnutí ASTM D97 -42°C / - 44°F 
TBN ASTM D2896 10,4 mg KOH/g 

 
 

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje. 
Specifikace produktu není definitivní. Záleží na objednávce, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami. 
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