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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λιπαντικό υψθλισ απόδοςθσ ςχεδιαςμζνο για άριςτθ προςταςία του κινθτιρα και 

αυξθμζνθ κακαρότθτα ςε ςφγχρονουσ κινθτιρεσ πετρελαίου (turbo ι απλοφσ), αλλά και ςε 

παλαιότερουσ, ςε μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν εντόσ και εκτόσ δρόμου και ςε διάφορεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ. Παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ του κινθτιρα και παρζχει εκτεταμζνα 

διαςτιματα αλλαγισ. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ACEA E5, API CH-4/SJ, MB 228.1, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-2 

 

Approvals 

MTU Type 2 approval 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Εξαιρετικι απορρυπαντικι ικανότθτα, που εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ κακαρότθτα του 
κινθτιρα ακόμθ και ςτισ πιο δφςκολεσ  ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

 Τψθλι αντίςταςθ ςτθ φκορά, ςυντελϊντασ  ςτθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των 
μθχανικϊν μερϊν. 

 Τψθλι τιμι αλκαλικότθτασ, που εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ προςταςία του κινθτιρα από 
τθν διάβρωςθ.  

 Ικανότθτα παρεμπόδιςθσ του φαινομζνου του γυαλίςματοσ των χιτωνίων των κυλίνδρων 
(bore polish). 

 Αντίςταςθ ςτισ αλλαγζσ των ρεολογικϊν ιδιοτιτων που ςυνικωσ εμφανίηονται ςτο 
λιπαντικό κατά τθν χριςθ, λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν. 

            

 Σο λιπαντικό EKO FORZA PLUS SAE 15W-40  μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κινθτιρεσ 

πετρελαίου όλων των καταςκευαςτϊν. Σα διαςτιματα αλλαγισ ποικίλουν  ανάλογα με τισ 

ςυνκικεσ οδιγθςθσ και τον τφπο του κινθτιρα. 

EKO FORZA PLUS SAE 15W-40 
Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO FORZA PLUS  SAE 15W-40 

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 15W-40 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 13,69 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 100,3 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 2270 - 137 

Πυκνότθτα @ 15°C  ASTM D 4052  g/ml 0,884 

Θειικι Σζφρα ASTM D 874 % w/w 1,1 

Αλκαλικότθτα,ΣΒΝ ASTM D2896 mg KOH/g 8,9 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -30 

θμείο Ανάφλεξθσ  ASTM D 92  °C 240 

 

 

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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Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων 


