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ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ LONGLIFE SAE15W40 Τα πλεονεκτήματα και η αυξημέ-
νη απόδοση των πετρελαιομη-
χανών με υπερπλήρωση (turbo) 
είναι γνωστά, όπως είναι γνω-
στές και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
που έχουν αυτές οι μηχανές στη 
λίπανση τους, επειδή εργάζονται 
σε συνθήκες μεγαλύτερης κατα-
πόνησης από ότι οι συμβατικοί 
πετρελαιοκινητήρες. Το πολύτυ-
πο λιπαντικό υπέρ-υψηλής από-
δοσης Longlife πετρελαιοκινη-
τήρων, Super High Performance 
Diesel (SHPD), είναι ειδικά παρα-
σκευασμένο για χρήση σε πετρε-
λαιομηχανές που αντιμετωπίζουν 
βαριές και δυσμενείς συνθήκες 
λειτουργίας, με μακροχρόνια 
διαστήματα μεταξύ αλλαγής 
λαδιών (Long Drain). 

Ιδιότητες:
Το Longlife προσφέρει τα εξής: 
• Αλλαγή λαδιού έως 45000 Km
• Προστατεύει τον κινητήρα από φθορές 

και οξειδώσεις, αποτρέποντας το γυά-
λισμα των κυλίνδρων (bore polishing)

• Σταθερά υψηλή πίεση λαδιού
• Μείωση στην απώλεια λαδιού στη 

μηχανή
• Καθαρότητα του κινητήρα αποτρέ-

ποντας το σχηματισμό λάσπης στο 
κάρτερ και καταλοίπων στις βαλβίδες 
και τα έδρανα

Πεδία εαρμογών:
Το Longlife έχει παρασκευαστεί ειδικά 
για χρήση σε λεωφορεία, νταλίκες και 
βαριά φορτηγά που λειτουργούν χωρίς 
συχνές αλλαγές λαδιών. Η σύνθεση του, 
με συστατικά όπως υψηλής ποιότητας 
διασκορπιστικά, αντιδιαβρωτικά και αντι-
οξειδωτικά πρόσθετα, το καθιστούν το 
πλέον κατάλληλο για χρήση και στις πιο 
βαρέως τύπου εφαρμογές που συναντού-
με σε χωματουργικά μηχανήματα οδοποιί-
ας, δομικών έργων, λατομείων (εκσκαφείς, 
μπουλντόζες, γερανούς, φορτωτές κ.λπ.).

Προδιαγραφές:
Το Longlife έχει σχεδιαστεί για να υπερ-
καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές 
του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαί-
ου API και των κάτωθι διεθνών οργανι-
σμών και κατασκευαστών:
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/
SL • ACEA E7/E5/E3/A3/B3 • MB 
228.3/229.1 • MAN M 3275 • 
VOLVO VDS-3 • MACK EO-M Plus 
11 • MTU TYPE 2 • RVI RLD-2 • ZF 
TE-ML 07C • CATERPILLAR: ECF-1 • 
CUMMINS CES 20,072/1/6/7/81.

Σημείωση:
Να μην αναμειχθεί με άλλα λάδια ή λιπα-
ντικά. Προστατέψτε το από την υγρασία. 
Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση.

Περιγραφή Περιεχόμενο Κωδ. αρ. Σ./τεμ.
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