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Eni i-Sigma Special TMS 10W-40
eni i-Sigma Special TMS 10W40 is een moderne high-performance brandstofbesparende
motorolie
met
synthetische
technologie
voor
maximale
belastingen,
verlengde
olieverversingsintervallen voor bedrijfsvoertuigen, met name bij voertuigen met de nieuwe
generatie dieselmotoren voorzien van uitlaatgas-nabehandelingssystemen (EURO 5).

GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS
SAE Grade
Soortelijk Gewicht @ 15°C
Viscositeit @ 100 °C
Viscositeit @ 40 °C
Viscositeit Index
Viscositeit @ -25 °C
Vlampunt COC
Stolpunt

kg/m³
mm²/s
mm²/s
--mPa’s
°C
°C

10W-40
870
14,5
98,5
160
6500
230
-35

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES
*

*

*

eni i-Sigma Special TMS 10W-40 voldoet aan de hoogste prestatie-klasse voor zwaar
belaste dieselmotoren door de bijzondere coördinatie van synthetische technologie en
nieuwe "low SAPS" additieven. Om een lange service van het na-behandeling systeem
te garanderen moet de negatieve invloed van motorolie worden uitgesloten. Daarom
moet het gehalte van smeermiddel componenten en de kenmerken (sulfaatas, fosfor,
zwavel) worden gecontroleerd. Daarbij heeft eni i-Sigma Special TMS 10W-40 een
bijzondere innovatieve formulering om te voldoen aan specifieke chemische grenzen
gesteld door sommige OEMs en de internationale specificaties.
De brandstofbesparende eigenschappen maken een hogere brandstofbesparing mogelijk
in vergelijking met andere conventionele multigrade dieseloliën. De maximale efficiëntie
en de levensduur van de motor wordt verzekerd door de hoge veiligheidseisen van
bore-polishing, het optimale detergerende effect van de olie en de lage verdamping.
eni i-Sigma Special TMS 10W-40 zorgt voor een uitstekende bescherming van de
motor. Dit is gedocumenteerd door OEM's en ACEA in de motortesten , die evaluatie
tegen bore polishing, zuigerveren, voering, klepbediening en voorzien van slijtvastheid,
evenals een schone motor en bescherming tegen roetdeeltjes bevatten. Dit
minimaliseert stilstand, vermindert de exploitatie-en onderhoudskosten en zorgt voor
een betere prestatie dankzij de levensduur van de motor.

SPECIFICATIES
eni i-Sigma Special TMS 10W-40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de eisen gesteld
door de volgende motorfabrikanten en organisaties.
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ACEA E6, E7
API CI-4
MB Approval 228.51
MAN M3477, M3271-1
VOLVO-VDS-3
RENAULT RLD-2
MTU TYPE 3.1
DEUTZ DQC III-10 LA
Cummings CES 20076/20077
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