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Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej 

i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających 

z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność 

produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w 

metod badawczych. 

 

Informacja Techniczna 
 

 

TITAN CARGO SAE 15W-40 
Najwyższej jakości olej silnikowy przeznaczony do różnego typu pojazdów 

użytkowych wyposażonych w silniki Diesla. Opracowany specjalnie dla pojazdów 

marki VOLVO wyposażonych w systemy oczyszczania spalin oraz turbosprężarki, 

w których producent przewidział wydłużone przebiegi pomiędzy wymianami.   
 

Opis 
 
TITAN CARGO SAE 15W-40 jest 
najnowocześniejszym olejem przeznaczonym do 
silników Diesla w pojazdach użytkowych. Specjalnie 
wyselekcjonowany pakiet dodatków w połączeniu 
z odpowiednio dobranymi olejami bazowymi, 
charakteryzującymi się wysoką stabilnością 
oksydacyjną, zapewniają niezawodność i najwyższe 
osiągi silnika. TITAN CARGO SAE 15W-40 spełnia 
aktualne i przyszłe wymagania prawa 
amerykańskiego, określającego limity emisji spalin. 
Zastosowanie TITAN CARGO SAE 15W-40 daje 
szczególne korzyści w pojazdach wyposażonych 
w systemy oczyszczania spalin, takie jak DPF 
(Diesel Particulate Filters), DOC (Diesel Oxidation 
Catalyst, EGR (Exhaust Gas Recirculation), 
dwustopniowe turbosprężarki i SCR (Selective 
Catalic Reduction). 
 

Zastosowanie 
 
Bez względu na przebieg pojazdu, nawet 
w starszych jednostkach można zastosować TITAN 
CARGO SAE 15W-40 bez konieczności płukania 
układu smarowania silnika.  
TITAN CARGO SAE 15W-40 jest mieszalny 
z konwencjonalnymi olejami silnikowymi, jednakże 
domieszki olejów obcych mogą spowodować utratę 
parametrów i właściwości użytkowych oleju.  
W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje 
dotyczące bezpiecznego stosowania produktu i jego 
składowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści 
 

 Ochrona systemów oczyszczania spalin dzięki 
ograniczeniu udziału popiołów siarczanowych, 
fosforu i siarki w składzie oleju. 

 Najwyższa w klasie zdolność do neutralizacji 
kwasów, zapewnia doskonałe zabezpieczenie 
silnika w trakcie całego okresu eksploatacji 
pomiędzy wymianami.  

 Zredukowana zawartość metali ciężkich ogranicza 
emisje szkodliwych związków spalin.  

 Zabezpiecza przed powstawaniem osadów 
w silniku i turbosprężarce dzięki doskonałemu 
rozpraszaniu sadzy, co skutkuje niezawodnością 
silnika i niskimi kosztami serwisowania.  

 Może być stosowany we wszystkich silnikach 
Diesla bez względu na normę emisji spalin.  

 Łączy w sobie wymagania najnowszych norm 
VOLVO, MACK i RVI.  

 

Specyfikacje 
 
 ACEA E9 

 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SM 

 CAT ECF-2/ECF-3 

 JASO DH-2 

 

Dopuszczenia 
 
 CUMMINS CES 20081 

 DEUTZ DQC III-10 LA 

 DETROIT DIESEL 93K218 

 MACK EO-O PREMIUM PLUS 

 MAN M 3275-1/3575 

 MB-APPROVAL 228.31 

 MTU DDC TYPE 2.1 

 RENAULT RLD-3 

 VOLVO VDS-4 

 

Rekomendacje FUCHS 
 
ALLISON C-4 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 

Gęstość w 15ºC DIN 51757 0,875 g/ml 

Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592 230ºC 

Temperatura płynięcia DIN ISO 3016 -33ºC 

Popiół siarczanowy DIN 51575 1,0% (masowo) 

Lepkość kinematyczna w 40ºC DIN 51562-1 120 mm2/s 

Lepkość kinematyczna w 100ºC DIN 51562-1 15,4 mm2/s 

Wskaźnik lepkości DIN ISO 2909 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


