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4T MOTOROVÝ OLEJ PRO ČTYŘTAKTNÍ TRAVNÍ SEKAČKY 
SAE 30 
Rasenmäher-Öl SAE 30 

POPIS Jednorozsahový motorový olej s obsahem jakostních základových olejů a vyso-
kým podílem aditiv. Zaručuje prvotřídní mazání, maximální čistotu v motoru, vý-
tečnou ochranu proti opotřebení a dlouhou životnost motoru sekačky. Spolehlivě 
chrání před korozí i za nepříznivých podmínek a při zimní odstávce z provozu. Olej 
byl testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů. 

VLASTNOSTI - nízká ztráta odpařováním 
 - mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji 
 - vysoká ochrana proti opotřebení 
 - testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů 
 - výborný čisticí účinek 
 - velmi dobré disperzní vlastnosti 

- vysoká odolnost proti stárnutí 
 - výtečný mazací účinek 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API SJ 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 30  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,875 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 90,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 11,6 mm2/s ASTM D 7042-04 
Index viskozity : 115  DIN ISO 2909 

 Bod tuhnutí : -33 °C DIN ISO 3016 
Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 
Ztráta odpařením (Noack) : 6,8 % ASTM D 5800-08 B 

 Číslo celkové alkality : 11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 1,2 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 4  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Pro čtyřtaktní motory sekaček na trávu, motory nouzových agregátů proudu a rov-
něž pro motory, ve kterých je předepsáno používat jednorozsahový motorový olej 
třídy SAE 30. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce přístroje nebo motoru.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 600 ml plastová lahev Obj. č. 1268 D 
 1 l plastový kanystr Obj. č. 1264 D-BOOKLET 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 1266 D-BOOKLET 
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