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JB GERMAN OIL® 
 

JB GERMAN OIL HIGHTECH TRUCK SAE 10W-40 
 

SAE 10W-40 klampos kurą taupanti UHPD klasės varilinė alyva, HC sintezės 

bazinių alyvų pagrindu. Skirta keleivinių, krovininių automobilių, autobusų,  

pramoniniams dyzeliniams tiek turbo iškrovą turintiems, tiek be jos varikliams. 

HIGHTECH TRUCK 10W-40 yra SAE 10W-40 
aukštakokybė variklinė alyva.                              
HC sintezės bazių ir galingų modernių priedų 
kompenentų mišinio Ultra Aukštos Kokybės 
Dyzelių (UHPD) variklių alyva yra 
suprojektuota išskirtiniam sutepimui ir 
darbinėms savybėms.                                 

HIGHTECH TRUCK 10W-40 atitinka ar viršyja 
šių specifikacijų ir klasifikacijų kokybinius 
reikalavimus :  

 API - CF/CI-4 
 ACEA -E4-99 Red. 3 ir E7-04 
        MB 228.5 
        MAN M 3277 
        MTU Tipas 3 
        VOLVO VDS-3 
        Renault RXD/RLD-2 
        Cummins CSE 20078 

HIGHTECH TRUCK 10W-40 privalumai 

 Tinkama naudojimui daugelyje dyzelinių 
variklių, kartu tiek turintiems turbo 
iškrovą, tiek be jos  

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 yra 
geriausio pasirinkimo alyva naudoti 
ištisus metus, sudėtingiausiomis 
darbinėmis sąlygomis, šalto paleidimo 
metu ar aukščiausių temperatūrų 
apkrovose pilnos akceleracijos režimu. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 sumažina 
dėvėjimąsi šalto paleidimo metu, suteikia 
maksimalią apsaugą prie didžiausių 

apsukų karštu oru ir pilnai išlaiko tepimo 
galią aukštoses alyvos temperatūrose.  

 Lyginant su įprastinėmis SAE 15W-40 
variklinėmis alyvoms, HIGHTECH 
TRUCK 10W-40 žymiai sumažina 
dyzelinių variklių kuro sąnaudas, taip pat 
minimalizuoja dalines išmetimo apkrovas.  

 Dėl formuluotėje esančių HC bazinių 
alyvų HIGHTECH TRUCK 10W-40 
užtikrina išskirtinai mažą alyvos išeigą. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 saugo 
cilindrų sieneles nuo alyvos lakavimosi. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 suteikia 
efektingą antikorozinę apsaugą net 
dyzeliniams varikliams dirbant su labai 
sieringu kuru. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 užtikrina 
patikimą hidraulinio vožtuvo pakelėjo 
funkcionavimą (hidraulinio vožtuvo 
švarumo atstatymą). 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 neveikia 
tarpinių ir sandarinimo medžiagų … 

 … ir yra suderinama su visomis rinkoje 
esančiomis šios kategorijos alyvomis. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 saugo nuo 
dervų formavimosi, glazūros ir kokso 
nuosėdų ant cilindrų, stūmoklių, važtūvų ir 
turbo iškroviklių. 

 HIGHTECH TRUCK 10W-40 yra saugi 
naudoti varikliuose su katalizatorių 
konverteriais 

 Naudota HIGHTECH TRUCK 10W-40 yra 
klasifikuojama kaip 1 Kategorijos 
atidirbusi alyva ( kodas : 130205) 

 

Būdingos fizinės sąvybės 

Charakteristikos Tankis  

@ 15C 

Klampumas  

@ 40C 

Klampumas  

@ 100C 

Pliūpsnio 
taškas            

Stingio 
taškas 

Klampumo 
indeksas 

 

DIN testas 51 757 51 377 51 562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909 

Vienetai g/ml mPas mm2/s C C - 

Reikšmė 0.858 <7000 13.4 >195 -30 ~150 

 
TBN šiai HIGHTECH TRUCK 10W-40 alyvai skaičiuotinas vidutiniškai 12,3 mgKOH/g 
 
 


