
 

 Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει  βαςικζσ  πλθροφορίεσ  για το  προϊόν, όπωσ ιςχφουν  κατά τθν θμερομθνία  ςφνταξισ  του 
. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  ςχετικά με τισ εφαρμογζσ  του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται  ςτθν Σεχνικι 
Τποςτιριξθ τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πλιρωσ ςυνκετικό λιπαντικό τελευταίασ τεχνολογίασ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για 

ςφγχρονουσ κινθτιρεσ πετρελαίου EURO 5 και EURO 6  με ςυςτιματα μείωςθσ 

εκπομπϊν καυςαερίων EGR, SCR και φίλτρα κατακράτθςθσ ςωματιδίων αικάλθσ (DPF), 

που λειτουργοφν ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ και ςε εφαρμογζσ εντόσ και εκτόσ 

δρόμου. 

Κατάλλθλο και για κινθτιρεσ προθγοφμενθσ γενιάσ.  

Καλφπτει τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν κινθτιρων 

επιτρζποντασ ζτςι τθ χριςθ ενόσ λιπαντικοφ για ςτόλουσ επαγγελματικϊν οχθμάτων και 

χωματουργικοφ εξοπλιςμοφ διαφόρων καταςκευαςτϊν.   

Κατάλλθλο για χριςθ και ςε κινθτιρεσ φυςικοφ αερίου (CNG). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ACEA E6/E7 , API CI-4, ‘’MB-Approval 228.51’’, MB 226.9, MAN M3477/M3271-1, VOLVO 

VDS-3 (approval), RENAULT RXD/RGD, RENAULT VI RLD-2 (approval), MTU Type 3.1,  

DAF requirements, DEUTZ DQC-III-10 LA, CUMMINS CES 20076/20077, MACK EO-N, JASO 

DH-2. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Ζλεγχοσ εκπομπϊν καυςαερίων (κατάλλθλο για κινθτιρεσ EURO 5 και EURO 6).                                                    

 Εκτεταμζνα διαςτιματα αλλαγισ.                         

 Αυξθμζνθ κακαρότθτα του κινθτιρα. 

 Άριςτθ προςταςία του κινθτιρα από τθ φκορά. 

 Άριςτθ απόδοςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 υμβατό με ςφγχρονα ςυςτιματα ελζγχου καυςαερίων.  

 Λιπαντικό low SAPS: μειϊνει τισ αποκζςεισ και παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ των 

φίλτρων κατακράτθςθσ ςωματιδίων καπνιάσ (DPF). 

 Κατάλλθλο για μικτοφσ ςτόλουσ οχθμάτων και εξοπλιςμοφ διαφόρων 

καταςκευαςτϊν και διαφορετικϊν θλικιϊν. 

EKO FORZA PLATINUM FORMULA LE SAE 10W-40 
Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων 
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Η ςφςταςη λιπαντικοφ για κινητήρεσ EURO 6 διαφζρει ανάλογα με τον καταςκευαςτή-

ςυμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του οχήματοσ 

ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO FORZA 
PLATINUM FORMULA 

LE SAE 10W-40 

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 10W-40 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 14,14 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 92,47 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI) ASTM D 2270 - 157 

Πυκνότθτα @ 15°C ASTM D 4052 g/ml 0,858 

Θειικι Σζφρα ASTM D 874 % w/w 0,99 

Αλκαλικότθτα,ΣΒΝ ASTM D2896 mg KOH/g 10 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -30 

θμείο Ανάφλεξθσ  ASTM D 92 °C 232 

 

 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά  πρζπει να  ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ 

ρυπαίνουν  το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, 

αντιψυκτικά υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.                                         
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