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UNIVERZÁLNÍ 4T MOTOROVÝ OLEJ PRO ZAHRADNÍ 
TECHNIKU 10W-30 
Universal Gartengeräte-Öl 10W-30 

POPIS Moderní vícerozsahový motorový olej s jakostními základovými oleji a vysokým 
obsahem aditiv. Celoročně zajišťuje optimální mazání a vynikající čistotu motoru, 
a to i při nejnáročnějším použití. Olej překračuje požadavky známých výrobců mo-
torů, jako jsou např. Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh atd. 

VLASTNOSTI - vysoká ochrana proti opotřebení 
 - použití v benzinových i dieselových motorech s i bez turbodmychadla 
 - mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji 
 - testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů 

- nízká ztráta odpařováním 
 - velmi dobré disperzní vlastnosti 
 - vysoká odolnost proti stárnutí 
 - výborný čisticí účinek 

- zvýšený mazací účinek 
- univerzální použití 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA A3 ● ACEA B3 ● API CF ● API SG ● API SH ● API SJ 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 10W-30  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,860 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 70,0  mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 11,5   mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při -30 °C (MRV) : > 60000 mPa.s ASTM D 4684 

 Viskozita při -25 °C (CCS) : ≤ 7000 mPa.s ASTM D 5293 
Index viskozity : 155  DIN ISO 2909 

 Bod tuhnutí : -39  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +230  °C DIN ISO 2592 
 Ztráta odpařením (Noack) : 13,0 % CEC-L-40-A-93 
 Číslo celkové alkality : 8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 0,9 – 1,5  g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 3,0 DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Pro čtyřtaktní benzinové a dieselové spalovací motory v sekačkách na trávu, zá-
ložních elektrických agregátech, zahradních traktorcích, vyžínačích, křovinoře-
zech, motorových frézách a kosách, vertikulátorech, vysokotlakých čisticích zaří-
zeních, sněžných frézách apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo přístroje.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 1273 D 
 600 ml plastová lahev Obj. č. 7686 D 
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