
MAXTRA SAE 10W-40
Uudenaikainen täyssynteettinen ”fuel eco-
nomy oil” moottoriöljy, joka on erityisesti 
suunniteltu raskaasti kuormitettuihin die-
selmoottoreihin pakokaasun jälkikäsittely-
järjestelmillä. Midland Maxtra 10W-40 öljy 
on Low SAPS –öljy, jonka  huippulaaduk-
kaat perusöljyt ja lisäainetekniikka mah-
dollistavat erittäin alhaiset sulfaattituhkan, 
fosforin ja rikin määrät. Midland Maxtra 
täyttää viimeisimmät  EURO 5 ja EURO 6 
standardien vaatimukset myös hyötyajo-
neuvoissa ja busseissa, joiden voimanläh-
teenä on CNG/LPG käyttöiset moottorit.

MAXTRA SAE 10W-40
Fully synthetic fuel economy motor oil 
especially developed for diesel engines of 
heavy duty vehicles with exhaust after-
treatment devices. In order to keep these 
systems fully-functioning, Midland Maxtra 

and additives with reduced sulphated ash, 
phosphorus and sulphur are used. Midland 
Maxtra exceeds the highest standards 
for Euro 5 and Euro 6 Diesel engines and 
meets the latest manufacturer standards 
for utility vehicles and buses which can be 
powered by CNG/LPG.

MAXTRA SAE 10W-40
Täissünteetiline ”fuel economy” mootoriõli 
on spetsiaalselt mõeldud heitgaasi järeltööt-
lusseadmega raskeveokite diiselmootoritele. 
Hoidmaks süsteemid toimivana on Midland 
Maxtra 10W-40 madala SAPS näitajaga õli: 
tehtud kindlatest baasõlidest ning vähenda-
tud väävli, väävlituha ja fosforiga lisanditest. 
Midland Maxtra ületab Euro 5 ja Euro 6 diisel-
mootorite kõrged standardid ning vastab 
praeguste tarbesõidukite ja busside tootjate 
standarditele, mille jõuallikaks on 
CNG/LPG mootor.

MAXTRA 10W-40
Täyssynteettinen moottoriöljy joka täyttää korkeimmat vaatimukset.
Fully synthetic motor oil to meet the highest requirements.
Kõrgeimatele nõudmistele vastav täissünteetiline mootoriõli.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• erinomaiset kitkaominaisuudet tarjoavat polttoainesäästöjä
• nopea öljyn pumppaantuvuus pienentää moottorin komponenttien kulumista
• ideaaliset kylmäominaisuudet
• hyväksytty käytettäväksi (CNG/LPG) kaasumoottoreissa
• takaa puhtaan moottorin ja hiukkassuodattimen 
• erityisesti kehitetty EURO 5 ja EURO 6 moottoreille
• säilyttää huippuvoitelukykynsä myös korkeissa lämpötiloissa 
• low SAPS technologia takaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteistojen toiminnan

• excellent smooth-running properties for lower fuel consumption
• fast oil transmission guarantees less wear to the engine components
• ideal low temperature properties
• approved for use in gas (CNG/LPG) engines

• especially developed for Euro 5 and Euro 6 engines
• fantastic lubrication, even under high temperatures
• low SAPS technology for the smooth operation of exhaust after-treatment devices

Kasud

• ideaalsed madaltemperatuuri omadused
• heaks kiidetud kasutamine gaasimootorites (CNG/LPG)
• garanteerib puhta mootori ning filtrid

• imeline libestatavus ka väga kõrgetel temperatuuridel (CNG/LPG)

• suurepärased vabalt töötamise omadused vähendavad kütusekulu
• kiire õli läbilaskvus garanteerib mootori osade pikaealisuse

• spetsiaalselt välja töötatud EURO 5 ja EURO 6 mootoritele

• madal SAPS tehnoloogia kaitseb heitgaasisüsteeme
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Tuotekoodi | Product Code | Tootekood: 22716 Version 2015-05 

Tyypilliset ominaisuudet Typical Properties Tüüpomadused

SAE luokka SAE Grade SAE klass 10W-40

Viskositeetti mPa.s @-25°C Viscosity mPa.s @ -25°C Viskoossus mPa.s @ -25°C     6634

Viskositeetti cSt @ 40°C Viscosity cSt @ 40°C Viskoossus cSt @ 40°C      91.8

Viskositeetti cSt @ 100°C Viscosity cSt @ 100°C Viskoossus cSt @ 100°C      14.1

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Viskoossusindeks (VI)       153

Viskositeetti HTHS Viscosity HTHS Viskoossus HTHS        3.9

Jähmepiste °C Pour Point °C Voolavuspunkt °C        -36

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemispunkt °C       238

Gravity kg/LOminaispaino kg/L Erikaal kg/L        0.862

Sulfaattituhka g/100g Sulfated Ash g/100g Sulfaadituhk g/100g        1.0

TBN TBN TBN       12.8

ACEA E4/E6/E7/E9 • API CJ-4/CI-4+/CI-4 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081 • DAF HP2
Detroit Diesel 93K218 • Deutz DQC IV-10-LA • IVECO 18-1804 TLS E9/18-1809 NG1, NG2  • JASO DH-2 
Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1/M 3477/M 3575 • MB Approval 228.51 • MTU Type 3.1 
Renault RVI RGD/RLD-3/RXD • VOLVO VDS-4

Pakkaus Packaging Pakend

175 kg tynnyri (ca. 203 L) Drum of 175 kg (ca. 203 L) 175 kg tünn (ca. 203 L)

50 kg tynnyri (ca. 58 L) Drum of 50 kg (ca. 58 L) 50 kg tünn (ca. 58 L)

Luokitukset           Spetsifikatsioonid| |   


