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TEKMA   FUTURA + 
10W-30 

 

Motorový olej pre moderné naftové motory 
vybavené DPF 
 
Na báze Technosynthese® - so zníženým 
obsahom SAPS 

 
 

OBLASŤ POUŽITIA 

Motorový olej vyvinutý pre najnovšiu generáciu nákladných automobilov, autobusov, stavebných a 
poľnohospodárskych strojov, stacionárnych a lodných motorov, poháňaných palivami s nízkym 
obsahom síry ( ≤50 ppm). Pre turbodízlové motory s priamym vstrekovaním a nízkymi emisiami; 
vyhovuje emisným normám Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V alebo Euro VI; je vybavený systémom 
EGR (recirkuláciou výfukových plynov) a/alebo SCR (selektívnou katalytickou redukciou) a DPF (filtrom 
pevných častíc) alebo bez neho; motory pracujúce v náročných podmienkach a pri vysokej záťaži, 
vyžadujúce motorový olej ACEA E9 so zníženým obsahom sulfátového popola ( ≤1,0%), fosforu ( ≤0,12 
%) a síry ( ≤0,4%) (Low SAPS). 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA 
 

NORMY  ACEA E9 / E7 (E7 nahradzuje E5 a E3) 
API CJ-4   

 

SCHVÁLENIA            MACK EO-O Premium plus 
 RENAULT VI RLD-3 
 VOLVO VDS-4, 
 

VÝKONNOSŤ  CATERPILLAR ECF-2, ECF-3, ECF-1a 
 CUMMINS CES 20076, CES 20081 
 DETROIT DIESEL 93K218 
 DEUTZ DQC III-LA 
 MACK EO-M+ 
 MAN 3575 
 MB 228.31 
 MTU Typ 2.1 
 
Syntetický olej na báze Technosyntézy® so zníženým obsahom SAPS a s výkonnosťou podľa normy 
API CJ-4. 
Zaisťuje ochranu a dlhodobú životnosť motorov vybavených systémami EGR:     
- Disperzné a antioxidačné vlastnosti: ochrana proti vzniku usadenín a nadmernému zanášaniu. 
- Vynikajúca úroveň ochrany proti opotrebeniu: ochrana proti zalešteniu valcov. 
- Vynikajúca úroveň čistenia: zaistenie čistoty piestov a zanášania drážok piestov. 
- Stupeň viskozity pri nízkej teplote minimalizuje opotrebovanie počas studených štartov a šetrí palivo 

oproti štandardnej viskozite 15W-40.  
  
Nová norma ACEA E9 sa vzťahuje na oleje určené pre motory nákladných automobilov vybavené 
filtrom DPF. Znížený obsah SAPS predlžuje životnosť filtra pevných častíc (DPF) a zamedzuje jeho 
upchaniu. 
Motory vyhovujúce emisným normám Euro IV, Euro V nebo Euro VI sú vybavené citlivými systémami 
pre úpravu výfukových plynov: 
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- Síra a fosfor obmedzujú prevádzku katalyzátorov a môžu poškodiť katalytické komponenty:  
   neefektívne ošetrenie výfukových plynov 
- Sulfátový popol zanáša filtre pevných častíc: spôsobuje kratšiu životnosť filtra DPF a znižuje 
výkonnosť motora. 
 
 
ODPORÚČANIE 

Interval výmeny: pozri odporúčanie výrobcu a podľa individuálnej potreby. 
Je možné ho miešať so syntetickými alebo minerálnymi olejmi. 
 
 
VLASTNOSTI 

Stupeň viskozity  SAE J 300 10W-30 
Hustota pri 20°C (68°F)  ASTM D1298 0,865 
Viskozita pri 40°C (104°F)  ASTM D445 83,0 mm2/s 
Viskozita pri 100°C (212°F)  ASTM D445 12,4 mm2/s 
Viskozita HTHS pri 150°C (302°F)  ASTM D4741 3,63 mPa.s 
Index viskozity  ASTM D2270 146 
Bod vzplanutia  ASTM D92 234°C / 453,2°F 
Bod tuhnutia  ASTM D97 -33°C / -27,4°F 
Sulfátový popol  ASTM D874 0,99 % hmot.  
TBN  ASTM D2896 9,56 mg KOH/g 
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