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SYST 4T 10W-30

Popis

SYST 4T 10W-30 je výkonný motorový olej na minerální bázi, vyvinutý pro celoro ní provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených 
moderních ty taktních motor  benzinových i dieselových u zahradní techniky. 

Vlastnosti

SYST 4T 10W-30  je možné použít pro ty taktní motory seka ek, malotraktor , kultivátor , sn žných fréz a dalších motorových za ízení 
používaných v domácích a zahradních aplikacích, v etn  stacionárních p ístroj , jako drti  v tví atd. Jeho výhodami jsou: 
• Vysoký stupe  zajišt ní mazání v širokém rozsahu teplot 
• Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxida ní stabilita 
• Schopnost udržovat optimální istotu motoru i rychle promazat celý motor 
• Dobré chování p i studených startech až do -25°C 
• Minimální spot eba oleje majícího nízkou tendenci k vypa ování 
• Neutrální k t snícím materiál m   
• Chrání p ed korozí i p i sezonním odstavení za ízení

Specifikace

ACEA A3/B3/B4; API SN/CF

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T ída viskozity - 10W-30 SAE J300

Kinematická viskozita p i 100 °C  mm2/s 11,0 DIN 51 562

Kinematická viskozita p i 40 °C  mm2/s 85 DIN 51 562

Viskozitní  index - 160 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C 226 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C -39 DIN ISO 3016

Hustota p i 15 °C kg/m3 870 DIN 51 757

TBN (mg KOH/g) > 10 DIN ISO 3771

P i používání tohoto produktu dbejte na doporu ení výrobc  za ízení.  
V p ípad  nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p ípad  reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na všeobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními údaji. 
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